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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 
 «__15___» ___04____ 2019 ел                                                № __90__ 

 
«2019-2023 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль 
районының икътисадый ҥсеше» муниципаль 
программасы турында 
 

"Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында" 
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законга, Азнакай муниципаль 
районы Уставына таянып, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
икътисадын гармонияле ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру һҽм Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы халкының тормыш дҽрҽҗҽсен ҥстерҥне тҽэмин итҥ 
максатларында карар бирҽм: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "" 2019-2023 елларга 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының икътисадый ҥсеше " 
муниципаль программасын (алга таба - Программа) расларга. 

2. Программаның координаторы итеп Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Башкарма комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге билгелҽргҽ. 

3. «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» муниципаль казна 
учреждениесе ел саен чираттагы финанс елына Азнакай муниципаль районы бюджетын 
формалаштырганда ҽлеге максатларга Азнакай муниципаль районы бюджетыннан һҽм 
муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларыннан җибҽрелҽ торган программа чараларын 
тормышка ашыруга акча каралырга тиеш. 

4. Ҽлеге карарны» Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында " 
тҥбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru «идарҽ» дҽҥлҽт 
автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасында Азнакай муниципаль районының рҽсми 
сайтында Интернет мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽрендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча 
урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 

5. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты җитҽкчесенең икътисад һҽм финанслар буенча урынбасары  
Г. Г. Сҿлҽймановага йҿклҽргҽ. 
 
    Җитҽкче                                                                                       А.Х.Шҽмсетдинов 
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"2019-2023 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНДА ИКЪТИСАДЫЙ СҼЯСҼТНЕ КАМИЛЛҼШТЕРҤ" 

ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

Программа исеме "2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында икътисадый сҽясҽтне камиллҽштерҥ "муниципаль 
программасы (алга таба-Программа) 

Программаның 
Заказчысы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма 
комитеты 

Тҿп эшлҽҥче  
Программалар 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге (алга таба-
Эҗит бҥлеге) 

Тҿп башкаручылар 
һҽм программада 
катнашучылар 

> Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты; 
Азнакай районы авыл хуҗалыгы һҽм азык-тҿлек идарҽсе; 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының барлык 
милек формасындагы предприятие һҽм учреждениелҽр. 

Программаның 
Максаты 

Гармонияле ҿчен уңайлы шартлар тудыру 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы икътисадын 
ҥстерҥ һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
халкының тормыш дҽрҽҗҽсен ҥстерҥне тҽэмин итҥ. 

Бурыч  
Программалар 

1. Муниципаль идарҽнең нҽтиҗҽлелеген арттыру һҽм сҽнҽгать 
җитештерҥен ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру 
2. Кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне нҽтиҗҽле эшлҽтҥ һҽм ҥстерҥ ҿчен 
шартлар тудыру һҽм аның Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районының социаль-икътисадый ҥсеше бурычларын 
хҽл итҥгҽ керткҽн ҿлешен арттыру  
3. Коммерцияле булмаган оешмаларның социаль юнҽлешле 
эшчҽнлеге стимуллаштырылды.4. Товарлар һҽм хезмҽт 
кҥрсҽтҥлҽр базарына ―керҥнең " нигезсез административ һҽм 
икътисадый киртҽлҽрен бетерҥ; бизнес алып бару, базарларны 
ҥстерҥ, җҽмгыять ихтыяҗларын тулысынча канҽгатьлҽндерҥ ҿчен 
уңайлы базар мохите булдыру; икътисадый җайга салу 
инструментларын куллануны, шул исҽптҽн муниципаль сатып 
алуларны планлаштыру инструментларын куллануны 
камиллҽштерҥ; конкуренция дҽрҽҗҽсенҽ йогынты ясый торган 
субъектларның эшчҽнлеге нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ һҽм 
кулланучыларның икътисадый мҽнфҽгатьлҽрен яклау максатында 
хакимият органнары эшчҽнлегенең мҽгълҥмати ачыклыгын 
булдыру. 

Программаны 2019 – 2023 еллар 
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гамҽлгҽ ашыру 
сроклары 

Ярдҽмче 
программалар 
исемлеге 

1. "2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында муниципаль икътисадый сҽясҽтне 
камиллҽштерҥ»; 
2. "2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында инвестиция җҽлеп итҥчҽнлеген арттыру"; 
3. │ "2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ»;  
4. "2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында кҿндҽшлекне ҥстерҥ«. 

Финанслау кҥлҽме 
һҽм чыганаклары  
Программалар 
еллар буенча 

Федераль, республика, җирле бюджет акчалары, гамҽлдҽге 
законнар белҽн тыелмаган башка чыганаклар 

Программаның 
кҿтелгҽн ахыргы 
нҽтиҗҽлҽре 

Программа чараларын тулысынча гамҽлгҽ ашыру ирешергҽ 

мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- тулаем территориаль продукт кҥлҽмен (алга таба - ВТП) 2018 ел 

дҽрҽҗҽсенҽ карата 2023 елда чагыштырма бҽялҽрдҽ 1,5 тапкыр 

арттыру 

- 2021 елда сҽнҽгать җитештерҥе кҥлҽмен 2018 ел дҽрҽҗҽсенҽ 

1,43 тапкырга арттыру; 

- инвестициялҽр кҥлҽмен 2023 елда 2018 елга карата 

чагыштырма бҽялҽрдҽ 1,4 тапкырга арттыру; 

- җан башына инвестициялҽр кҥлҽмен 2023 елда 2018 ел 

дҽрҽҗҽсенҽ карата чагыштырма бҽялҽрдҽ 1,2 тапкыр арттыру; 

- тулаем территориаль продуктның гомуми кҥлҽмендҽ кече һҽм 

урта эшкуарлык субъектларының продукция, Эш, хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр ҿлешен 2023 елга 8гҽ кадҽр арттыру%; 

- муниципаль дҽрҽҗҽдҽге сҽнҽгать мҽйданчыкларын ҥстерҥ( алга 

таба ППМУ), 2018 елда 17 берҽмлектҽн 2023 берҽмлеккҽ кадҽр 

резидентлар санын арттыру 

- икътисадый эшчҽнлекнең ҿстенлекле тҿрлҽрендҽ яңа 

предприятиелҽр булдыру; 

- куллану базарын сыйфатлы товарлар һҽм хезмҽтлҽр белҽн 

тҽэмин итҥ, җирле җитештерҥ продукциясенең конкурентлылык 

сҽлҽтен тҽэмин итҥ; 

- кече эшмҽкҽрлек субъектлары ҽйлҽнеше 5,5 млрд. сумга кадҽр 

артты; 

- эшмҽкҽрлекнең икътисади актив субъектлары санын 343тҽн 

354кҽ кадҽр арттыру. 

Федераль монополиягҽ каршы хезмҽткҽ нигезлҽнгҽн 

шикаятьлҽрнең булмавы. Игълан ителгҽн торгларның гомуми 

саныннан алып 2020 ел азагына кадҽр 15% ка кадҽр кимегҽн. 

Сатуларда катнашучыларның уртача санын 3,1 гҽ кадҽр арттыру 

(бер процедурада катнашучылар саны) 2023 ел ахырына. 2020 ел 

азагына игълан ителгҽн торгларның гомуми суммасыннан 

алынган акчаларны гомуми экономиялҽҥ ҿлешен 11% ка кадҽр 

арттыру. 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла торган кече эшкуарлык субъектлары, социаль 

юнҽлешле коммерциячел булмаган оешмалар арасында сатып 
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алулар ҿлешен 63% ка арттыру. 

Контроль ҿчен  
ҥтҽлеш  
Программалар 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге программаны ҥтҽҥ буенча чараларны 
оештыру, координациялҽҥ һҽм контрольдҽ тота. 

 

I. Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру ҿлкҽсенең Гомуми 

характеристикасы, проблемалар һҽм аларны чишҥ юллары 

1.Гомуми мҽгълҥмат. Тарихи белешмҽ. Географик урнашу урыны 
 

Азнакай районы административ-территориаль берҽмлек буларак 1965 елда оешкан. 
2005 елның 31 гыйнварындагы 48-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ 
Азнакай муниципаль районы муниципаль берҽмлеге территориясе чиклҽре билгелҽнде. Ҽлеге 
закон нигезендҽ Азнакай шҽһҽре, Актҥбҽ шҽһҽр тибындагы поселогы һҽм 26 авыл җирлеге 
чиклҽре билгелҽнгҽн. Район республиканың кҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешендҽ урнашкан. 
Административ ҥзҽге-Азнакай шҽһҽре. Азнакай районы Татарстан Республикасы районнары 
белҽн чиктҽш: тҿньякта Сарман һҽм Мҿслим, кҿнбатышта һҽм кҿньяк-кҿнбатышта – Ҽлмҽт, 
кҿньякта – Бҿгелмҽ, кҿньяк-кҿнчыгышта – Ютазы районнары белҽн чиктҽш. Кҥрше 
республикалар - кҿнчыгышта Башкортстанның Бакалы һҽм Шаран районнары белҽн чиклҽр. 
Районның сҽнҽгать җитештерҥе нефть чыгару (НГДУ «Азнакайнефть», «ННК-Геофизика» 
ЯАҖ), җиңел сҽнҽгать (АО "Азнакай киемнэре") тармаклары"); («Азнакай сҿте» ҖЧҖ, «Азнакай 
икмэк» ҖЧҖ, "Вкусное ит" ҖЧҖ); тҿзелеш ("Востокнефтеспецмонтаж" ҖЧҖ, "Азнакай ПМК" 
ҖЧҖ); транспорт ("Транссервисазнакай" ҖЧҖ һҽм "Фривей"ҖЧҖ). Авыл хуҗалыгы 
терлекчелек тармагында сҿт-ит терлекчелеге, сарыкчылык, умартачылык тармакларына 
юнҽлдерелгҽн; сабан бодае, кҿзге арыш, арпа, карабодай, борчак ҥстерелҽ. Районда «Азнакай 
«агрофирмасы» ҖЧҖ, «Союз Агро» ҖЧҖ, «Марс»ҖЧҖ эре авыл хуҗалыгы җитештерҥчелҽре 
эшчҽнлек алып бара. Азнакай муниципаль районы Тҿркия Республикасының Тарсус шҽһҽре, 
Беларусь Республикасының Ивьев районы, Кырым Республикасының Бакчасарай районы 
почта авыл җирлеге, Санкт-Петербург шҽһҽренең Красногвардей районы белҽн партнерлык 
һҽм тугандаш элемтҽне гамҽлгҽ ашыра.

 

Район территориясе-2 168,65 кв. км , шул исҽптҽн авыл хуҗалыгы 
билгелҽнешендҽге җирлҽрнең мҽйданы – 1 593,30 кв. км. 

Район ҥзҽге – Азнакай. Республика карамагындагы шҽһҽр. 
 
Составына тҥбҽндҽге муниципаль берҽмлеклҽр керҽ:: 
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№ Авыл җирлеге исеме 

1. Азнакай шҽһҽр җирлеге 15. Микулино авыл җирлеге 

2. 
шҽһҽр җирлеге  
Актҥбҽ штб 

16. 
Сҽпҽй авыл җирлеге 

3. Ҽгерҗе авыл җирлеге  
17. 

Сарлы авыл җирлеге  

4. Ҽлки авыл җирлеге  
18. 

Сукаеш авыл җирлеге  

5. Ҽсҽй авыл җирлеге  
19. 

Татар Шуганы авыл җирлеге  

6. Балтач авыл җирлеге  
20. 

Туйкҽ авыл җирлеге  

7. Бирючевка авыл җирлеге 
21. 

Тымытык авыл җирлеге  

8. Вахитов авыл җирлеге  
22. 

Уразай авыл җирлеге  

9. Югары Стҽрле авыл җирлеге  
23. 

Урманай авыл җирлеге  

10. Илбҽк авыл җирлеге  
24. 

Урсай авыл җирлеге  

11. Кҽкре Елга авыл җирлеге  
25. 

Ҥчҽлле авыл җирлеге  

12. Карамалы авыл җирлеге  
26. 

Чалпы авыл җирлеге  

13. Мҽлбагыш авыл җирлеге  
27. 

Чемодурово авыл җирлеге  

14. Мҽсгут авыл җирлеге 
28. 

Чубар Абдул авыл җирлеге 

 

II. Тҿп максатлар, бурычлар, тасвирламасы тҿп кҿтелгҽн ахыргы нҽтиҗҽлҽре 
подпрограмма 

Программаның Максаты: 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы икътисадын гармонияле 

ҥстерҥ һҽм халыкның тормыш дҽрҽҗҽсе ҥсешен тҽэмин итҥ ҿчен уңай шартлар тудыру. 
Куелган максатка ирешҥ ҿчен тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҥ кҥздҽ тотыла: 
1. Муниципаль идарҽ нҽтиҗҽлелеген арттыру һҽм инновацион эшчҽнлекне һҽм 

сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру; 
2. Инновацияле икътисадны формалаштыруның иң мҿһим компоненты буларак, кече 

һҽм урта эшкуарлыкны нҽтиҗҽле эшлҽтҥ һҽм ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру, шулай ук аның 
Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый ҥсеше бурычларын чишҥгҽ керткҽн 
ҿлешен арттыру; 

3. Коммерцияле булмаган оешмаларның социаль юнҽлешле эшчҽнлеген 
стимуллаштыру. 

Куелган максатның масштаблылыгы чаралар комплексын эшлҽҥне талҽп итҽ. Шуңа 
бҽйле рҽвештҽ ҽлеге программада тҥбҽндҽге ярдҽмче программаларны гамҽлгҽ ашыру 
каралган: 

1) «2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 
муниципаль икътисадый сҽясҽтне камиллҽштерҥ»; 

2) " 2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай районы территориясендҽ 
инвестиция җҽлеп итҥчҽнлеген ҥстерҥ«. 

3) «2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 
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кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ». 
4) " 2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 

кҿндҽшлекне ҥстерҥ«. 
Тҿп максатлар, бурычлар, максатлар һҽм бурычлар нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽҥ 

индикаторлары, шулай ук чараларны финанслау кҥлҽме кече программаларга 
кушымталарда тҽкъдим ителгҽн. 

Программаны гамҽлгҽ ашыру кысаларында икътисадый ҥзгҽртеп корулар һҽм 
инновацион икътисад формалаштыру нҽтиҗҽлҽрен характерлый торган тҿп 
макроикътисади кҥрсҽткечлҽр булып торалар: 

- чагыштырма бҽялҽрдҽ тулай территориаль продукт кҥлҽменең еллык ҥсеше 2% ка; 
тҿп капиталга инвестициялҽр кҥлҽмен ел саен чагыштырма бҽялҽрдҽ 2% ка арттыру; 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында башкарма хакимият 

органнары тарафыннан дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең югары сыйфатын 
тҽэмин итҥ; 

ВТП гомуми кҥлҽмендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларының продукция, Эш, 
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлешен 2023 елга 8 процентка кадҽр арттыру; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында кече һҽм урта 
эшкуарлыкның нҽтиҗҽле эшчҽнлеге һҽм ҥсеше ҿчен шартлар тудыру: инвестицион һҽм 
эшкуарлык хҽвеф-хҽтҽрлҽрен киметҥ, кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары ҿчен 
финанс ресурсларының һҽркем файдалана алырлык булуын арттыру, продукцияне тҿбҽк 
һҽм чит ил базарларына чыгару ҿчен икътисадый элемтҽлҽрне ҥстерҥ. 

Шулай итеп, һҽр ярдҽмче программа кысаларында каралган максат, бурычлар һҽм 
чаралар системалары комплекслы рҽвештҽ икътисади ҥсешнең ҿстенлекле 
юнҽлешлҽренең бҿтен диапазонын колачлый һҽм максималь дҽрҽҗҽдҽ ҽлеге 
программаның максатларына һҽм ахыргы нҽтиҗҽлҽренҽ ирешергҽ ярдҽм итҽ. 

Уңай эшкуарлык климаты булдыруга һҽм бизнес алып бару ҿчен шартлар тудыруга 
чаралар юнҽлдерелгҽн: 

җитештерҥне технологик яктан яңадан коралландыруга һҽм сҽнҽгатьтҽ кече һҽм урта 
эшкуарлык субъектларының хезмҽт җитештерҥчҽнлеген кҥтҽрҥгҽ, шулай ук авыл 
җирлегендҽ кече хуҗалыкларны тотрыклы ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыруга ярдҽм итҥ; 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектлары ҿчен финанс ресурсларыннан файдалану 
мҿмкинлеген арттыру турында; 

кече һҽм урта эшкуарлыкка ярдҽм итҥнең яңа формаларын булдыру һҽм булган 
инфраструктурасын ҥстерҥ; 

эшмҽкҽрлекнең кадрлар потенциалын ҥстерҥ; 
сыйфатын кҥтҽрҥ, дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектларына, шул исҽптҽн, фҽнни-методик, норматив-хокукый һҽм консультация 
тҽэмин итҥ, кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары; 

икътисадый актив халыкны эшмҽкҽрлек эшчҽнлегенҽ җҽлеп итҥ. 
Программаның максатларын һҽм бурычларын гамҽлгҽ ашыруның кҿтелгҽн 

нҽтиҗҽлҽрен тасвирлау, шулай ук Ярдҽмче программалар киселешендҽ программаны 
финанслау ҽлеге программага карата N 1 кушымталарында тҽкъдим ителгҽн 

III. Районның характеристикасы, килеп туган вҽзгыятьне анализлау. Азнакай 

муниципаль районының тҿп тармаклары һҽм икътисад структурасы 

 

Сҽнҽгать структурасында ҿстенлекле тармак булып нефть һҽм газ чыгару тора. 
Тҿзелеш, машина тҿзелеше, җиңел сҽнҽгать сизелерлек ҿлеш кертҽ. Районның азык-
тҿлек иминлеген азык-тҿлек сҽнҽгате һҽм агросҽнҽгать комплексы тҽэмин итҽ. 

Бҽялҽҥ буенча 2018 елда тулаем территориаль продукт кҥлҽме 67 млрд. сумнан 
артык тҽшкил итте, сҽнҽгать предприятиелҽре җитештергҽн тҿяп җибҽрелгҽн товарлар, 
башкарылган эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр кҥлҽме 15,1 млрд.сумнан артык тҽшкил итте.  
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"Азнакайнефть» идарҽсе - «Татнефть»ГАҖнең иң эре нефть-газ чыгару 
идарҽлҽренең берсе. Предприятие тарафыннан ел саен 3,5 млн. тонна чамасы нефть 
чыгарыла. 

"Азнакай Нефтемаш заводы» ААҖ-Россиянең ИНМАН, Майкоп машина тҿзелеше 
заводы, БАКМ кран-манипулятор җайланмалары җитештерҥчелҽренең рҽсми дилеры. 
Нефть һҽм сҽнҽгать компаниялҽре: «Роснефть» НК ААҖ, «Сургутнефтегаз» ААҖ, 
«Татнефть» ҖАҖ, «Русснефть», «Башнефть», «Газпром» һ. б. даими заказ бирҥчелҽр 
арасында. 

Азнакай районы элек-электҽн авыл хуҗалыгы районы булган. Авыл хуҗалыгы 
мҽйданнары кҥлҽме буенча безнең җирлҽребез Татарстанда беренче урын алып тора. 

Аграр сектор-Азнакай районы икътисадының иң мҿһим ҿлкҽлҽреннҽн берсе. Ул 
терлекчелек тармагына – сҿт-ит терлекчелегенҽ юнҽлдерелгҽн, шулай ук бодай, кҿзге 
арыш, арпа, карабодай, борчак ҥстерелҽ. 

Азнакай муниципаль районының агросҽнҽгать комплексы ике эре инвестор: «Союз 
Агро» ҖЧҖ һҽм «Агросила – групп» ЯАҖ; 3 шҽхси инвестор – «Стҽрле» ҖЧҖ, «Победа» 
ҖЧҖ, «Агропродукт» ҖЧҖ, 9 мҿстҽкыйль хуҗалык: «Марс» ҖЧҖ, «ис. Х. Мҿстҽкыймова, 
«Тукай» ҖЧҖ, Гыйльманов А. М. КФХ, «Чалпы» АХП ҖЧҖ, «Таллы Бҥлҽк»АХПК. Моннан 
тыш, 50дҽн артык КФХ 14 мең гектардан артык мҽйданда авыл хуҗалыгы продукциясе 
җитештерҥ белҽн шҿгыльлҽнҽ.  

Районның гомуми җир мҽйданы 159,1 мең гектар тҽшкил итҽ. Авыл хуҗалыгы 
җирлҽре 148,6 мең гектар мҽйданны били, шуның 114,1 мең гектарын сҿрҽ. 

Районның җитештерҥ комплексының тармак специализациясе тотрыклы һҽм 
якындагы чорда аның принципиаль ҥзгҽрешлҽрне кҿтҽргҽ нигез юк. 
Шуның белҽн бергҽ, икътисади ҥсеш проблемасы-сҽнҽгать тармаклары диспропорциясе 
һҽм тҿп предприятиелҽрнең финанс-хуҗалык эшчҽнлегенҽ «Азнакайнефть " идарҽсе 
заказларына бҽйлелеге. 

Таблица 1 
Азнакай муниципаль районының 2016-2018 елларга социаль-икътисадый ҥсешенең тҿп 

кҥрсҽткечлҽре 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
2016 ел 2017 ел 2018 ел 

1 
Тулаем территориаль 
продукт-барлыгы 
(гамҽлдҽге бҽялҽрдҽ) 

млн.сум 
55 856,0 61 688,9 67 661,2* 

2 

Эре һҽм урта 
предприятиелҽр буенча 
авыл хуҗалыгының тулаем 
продукциясе (гамҽлдҽге 
бҽялҽрдҽ) 

млн.сум 2 841,0 2 977,0 2 992,0 

3 
Тҿп капиталга 

инвестициялҽр кҥлҽме млн. сум 10 400,7 12 141,41 9 500,0* 

4 

Ваклап сату сҽҥдҽсе 

ҽйлҽнеше (гамҽлгҽ 

ашыруның барлык 

каналларында) (гамҽлдҽге 

бҽялҽрдҽ)) 

млн.сум 4 034,0 4 221,0 4 424,1* 

5 
Эре һҽм урта 

предприятиелҽр буенча 
млн.сум 38 090,7 44 671,2 48 244,9* 
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* - бҽялҽҥ 

3.1. Сҽнҽгать 

Эре һҽм урта предприятиелҽр җитештергҽн сҽнҽгать продукциясе кҥлҽме 2018 ел 
нҽтиҗҽлҽре буенча 15 миллиард сумнан артык тҽшкил иткҽн-узган ел белҽн 
чагыштырганда 102%. 

"Азнакайнефть» идарҽсе чыгарыла торган нефть кҥлҽме буенча «Татнефть» ГАҖ 
идарҽлҽре арасында ҿченче урында тора. Хисап елында Татарстан буенча нефть 
чыгаруда нефть чыгару идарҽсе ҿлеше 12,2% тҽшкил итте. Бу, һичшиксез, 
транспортчылар, буровиклар, ремонтчылар компаниялҽренҽ хезмҽт кҥрсҽтҥче нефть 
чыгару комплексының җайга салынган эше нҽтиҗҽсе. 

Нефтьчелҽр белҽн беррҽттҽн аграрчылар, тҿзҥчелҽр, эшкҽртҥ сҽнҽгате 
предприятиелҽре, хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсе, шҽхси эшмҽкҽрлҽр дҽ район икътисадына 
лаеклы ҿлеш кертҽлҽр. 

Нефть һҽм газ скважиналарын тҿзҥ һҽм ремонтлау ҿлкҽсендҽ кҥп хезмҽт кҥрсҽтҥче 
"Азнакай Горизонт" компаниясендҽ җиде йҿздҽн артык кеше эшли. Предприятие 
Россиянең алдынгы нефть компаниялҽре белҽн җитештерҥ мҿнҽсҽбҽтлҽрен уңышлы 
ҥстерҽ, югары сыйфатлы хезмҽт һҽм стандартлар, прогрессив технологик карарлар 
тҽкъдим итҽ. 

ҿстҽмҽ кыйммҽт 

6 

ВТПДА кече һҽм урта 

эшмҽкҽрлек субъектлары 

ҿлеше  
% 6,5 6,5 6,7* 

7 
Эшсезлек дҽрҽҗҽсе 

теркҽлгҽн % 0,68 0,61 0,46 

8 
Бер хезмҽткҽргҽ уртача 

айлык хезмҽт хакы  сум 29 116,0 30 379,9 30 872,0* 

9 

Тҿзелеш "эшчҽнлек тҿре 

буенча башкарылган эшлҽр 

кҥлҽме" 
млн.сум 6 160,83 1 215,7 1 593,4 

10 
Торак йортларны гамҽлгҽ 

кертҥ кв.м. 25 186 16 632 21 912 

11 

Җан башына акчалата 

керем (уртача бер ай 

эчендҽ) 
сум 22 970,2 22 136,0 23 000,0* 

12 

Ҥзлҽре җитештергҽн тҿяп 

җибҽрелгҽн товарлар, 

башкарылган эшлҽр һҽм 

кҥрсҽтелгҽн хезмҽтлҽр 

кҥлҽме - барлыгы 

(гамҽлдҽге бҽялҽрдҽ) 

млн.сум 16 482,0 14 937,7 15 157,5* 
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"Азнакай сҿте» ҖЧҖ-җитештерҥ куҽтлҽрен яңартуга юнҽлдерелгҽн инвестициялҽр 
кҥлҽме якынча 50 миллион сум тҽшкил итҽ. Предприятие җитештерҽ торган атланмайның 
берничҽ сорты ислам кануннарына туры килҥ сертификатына ия.  

"Азнакай Нефтемаш заводы» ҥз эшлҽнмҽлҽре буенча тупланган җиһазлар 
җитештерҽ, модульле биналар: ФАПлар, авыл советлары, кҥп фукциональ ҥзҽклҽр, 
ветеринария пунктлары тҿзҥ программаларында катнашу аркасында бҿтен Россия буйлап 
билгеле һҽм таныйбыз. 

Азнакай тегҥ фабрикасы Татарстанның кҿньяк - кҿнчыгышында махсус киемнҽр 
җитештерҥ буенча лидер дип танылган. Тегҥ цехы соңгы продукциянең югары сыйфатын 
тҽэмин итҥче заманча җиһазлар белҽн җиһазландырылган. 

"Азнакай икмэк" ҖЧҖ Икмҽк пешерҥ предприятиесе кҥпьеллык тарихы һҽм 
традициялҽре булган, җиһазларны яңарту, яңа технологиялҽр кертҥ хисабына даими 
рҽвештҽ ҥз ассортиментын яңарта торган компания булып тора. 

"Спецмаш заводы» ҖЧҖ продукциясе нефть һҽм газ сҽнҽгате җитештерҥ ҿчен 
җиһазлар, запас частьлҽр җитештерҥ базарында уңышлы кҿндҽшлек итҽ. Продукциягҽ, 
шул исҽптҽн Россия Федерациясеннҽн читтҽ дҽ сорау зур. Предприятие Кытай һҽм 
Казахстан белҽн хезмҽттҽшлек итҽ. 

Бҥгенге кҿндҽ районда муниципаль дҽрҽҗҽдҽге 6 сҽнҽгать мҽйданчыгы эшли. 
Мҽйданчыкларда 17 резидент эшли, 660 эш урыны булдырылган. Хисап елында кече 
бизнесны ҥстерҥ программалары буенча дҽҥлҽт һҽм муниципаль ярдҽм белҽн 46 
эшмҽкҽр 23 миллион сумга якын суммага файдалана алды. 

2018 елда кече предприятиелҽрнең ҽйлҽнеше 5 миллиард сумнан артык тҽшкил 
иткҽн, ҿч йҿз алтмышынчы биш миллион сум салым тҥлҽҥлҽре барлык дҽрҽҗҽдҽге 
бюджетларга кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларыннан кергҽн. 

3.2.  Авыл хуҗалыгы 

 
2018 ел нҽтиҗҽлҽре буенча тулай продукция кҥлҽме 3 млрд. сум тҽшкил итте (ҥсеш 

– 100,5%, Татарстан Республикасы буенча-95%). Авыл хуҗалыгы продукциясен сатудан 
кергҽн акча кҥлҽме 2,1 млрд. сум тҽшкил итте, узган елга карата 120%. 1 гектар сҿрҥлеккҽ 
акчалата керем – 18,3 мең сум (Татарстан Республикасы буенча – 21,6 мең сум). Хуҗалык 
итҥнең барлык рҽвешлҽрендҽ эшлҽҥче хезмҽткҽрлҽрнең еллык уртача саны 1 540 кеше 
тҽшкил итте. Уртача айлык хезмҽт хакы-20,4 мең сум, 2017 елга карата ҥсеш – 109% 
(Татарстан Республикасы буенча – 22,5 мең сум). 

Агымдагы елның федераль һҽм республика бюджетларыннан бюджет ярдҽме 290 
млн. сум тҽшкил иткҽн  

2018 елда бҿртеккҽ кукурузны да кертеп, бҿртекле һҽм кузаклы культураларның 
тулай җыемы 112 мең тонна тҽшкил итте, уңдырышлылык гектардан 30,1 центнер 
(рефакция исҽпкҽ алмыйча). Туфраклы һҽм һава корылыгы аркасында, бер гектардан 4-5 
центнер уңыш җыеп алынмаган. 

Кҿнбагыш уңышы 20,2 мең тонна тҽшкил итте, уртача уңыш 1 гектардан 22,1 
центнер. 

51,4 мең тонна азык берҽмлеге ҽзерлҽнде, бу 26,8 ц тҽшкил итҽ.янына.аш-су. 
шартлы бер баш терлеккҽ. 

2018 елда без эре мҿгезле терлеклҽрнең баш санын саклап кала алдык, 
терлекчелек продукциясен җитештерҥ кҥлҽмен арттыруга ирештек.  

Авыл хуҗалыгы предприятиелҽрендҽ, эре һҽм урта фермер хуҗалыкларында эре 
мҿгезле терлеклҽр саны 2018 ел ахырына 25 143 баш тҽшкил итте (100%), шулардан 
сыерлар – 7 900 баш (101%). 

"Актҥбҽ» терлекчелек комплексында 5 мең 413 баш эре мҿгезле терлек бар, 
шуларның 2 624е – фуражлы сыерлар, 456 баш тана, 2 333е – савым терлеклҽре. 
Симертҥ мҽйданчыгында 800 баш эре мҿгезле терлек бар. Агымдагы елда мегаферма 
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буенча тулаем сҿт кҥлҽме 17 546 тонна тҽшкил иткҽн (150% ка арткан), бер сыердан 
савым – 7360 кг (101% ка арткан). Тҽҥлегенҽ уртача 20,2 кг сҿт савалар. 

2014 елдан башлап сыер абзарларын, машина-трактор паркын, ашлык 
саклагычларын һҽм ябык ындыр табагын капиталь ремонтлау, силос-сенаж 
траншеяларын тҿзҥ программасы эшли, анда авыл хуҗалыгы товар җитештерҥчелҽренең 
70% ҥз акчаларын кулланалар, 30% ы Татарстан Республикасы бюджетыннан кайтарыла. 
2018 елда ҽлеге программа буенча 100 һҽм 200 башка исҽплҽнгҽн 4 сыер абзары 
(«Тукай» ҖЧҖ, «Т. Бҥлҽк» АХҖК, «Вҽлиев А. Х.» КФХ, «Престиж Агро-Чалпы» ҖЧҖ) 15 
млн.500 мең сумга ремонтланды. "Престиж Агро-Чалпы» ҖЧҖ," Корбанов И. В. " КФХда 3 
млн. сумлык 2 силос-сенаж траншеясы тҿзелде. «Закиров Л. А.» КФХында һҽм «Марс» 
ҖЧҖендҽ машина-трактор парклары-3 млн. 400 мең сумга; «Габдрахманов Л. Г.» 
КФХсында ашлык саклагычлары һҽм ябык ындыр табаклары, «Т. Бҥлҽк» АХҖК, 
«Корбанов И. В.» КФХсында 11 млн. 500 сумга ремонтланды. 

Районда 2019 ел башына 20 берҽмлек гаилҽ фермасы һҽм 24 берҽмлек яңа эш 
башлаучы фермер эшли. 10 мең гектардан артык мҽйданда фермерлар бҿртекле һҽм 
азык культуралары ҥстерҽлҽр. Аларда 3 500 баш эре мҿгезле терлек, шуларның 1 052 
баш сыер, 361 баш сарык, 23 200 кош бар. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ярдҽм кысаларында «Марс» ҖЧҖ һҽм «Т. Бҥлҽк» АХҖК 
эре авыл хуҗалыгы предприятиелҽре, шулай ук «Димухаметов Д. М.» КФХсы 2018 елда 5 
487 мең сумлык ташламалы кредит бирделҽр. Ташламалы кредит бирҥ буенча 
гаризаларны «Россельхозбанк» АҖ, «Саклык банкы» ГАҖ, «Ак Барс» банкы ГАҖ һҽм 
«ВТБ 24»ГАҖ кабул итҽ. 2019 елда «Саклык банкы» ГАҖ - «Марс» ҖЧҖ - 3 млн.сумга, 
«Габдрахманов Л. Г.» КФХ - 2 млн. сумга, «Россельхозбанк» АҖ - «Имамов Б. Ф.» 
КФХсына 2 млн. сумга ташламалы кредит бирҥ ҿчен гариза бирделҽр. 

"Мини-фермалар тҿзҥ» программасын гамҽлгҽ ашыру башланганнан бирле 
районда 28 берҽмлек мини-ферма тҿзелгҽн. 2018 елда шҽхси ярдҽмче хуҗалыкны 
ҥстерҥгҽ 3 кеше 200 мең сум кҥлҽмендҽ субсидия алды: Туйкҽ авыл җирлегеннҽн – 1, 
Чубар Абдул авыл җирлегеннҽн-1, Мҽсгут авыл җирлегеннҽн – 1. 

Таблица 2 

Агросҽнҽгать комплексының тҿп финанс-икътисадый кҥрсҽткечлҽре 
2016-2018 елларга Азнакай муниципаль районы комплексын ҥстерҥ программасы 

Кҥрсҽткеч атамасы 
Ҥлчҽҥ 
берҽм
леге 

2016 ел 2017 ел 2018 ел 

Тулай продукция (барлык 

категориядҽге хуҗалыкларда) млн. 
сум 

2 841 2977 2992 

Акча кереме, барлыгы млн. 
сум 

1 789 1742 2095 

Ҥсемлекчелек: 

 

   

бҿртеклелҽр га 57 387 45 371 43 857 

Мин. ашлама кертелгҽн, барлыгы тнд.в. 4 163 6 441 5 027 

Бҿртеклелҽрнең тулай җыемы тн 168 557 144 433 112 019 

Терлекчелек: 

 

   

Эре мҿгезле терлеклҽр саны 

(вкл.Шҽхси ярдҽмче):  баш 
32 046 32 215 32 270 
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шул исҽптҽн сыерлар баш 10 630 10 765 10 864 

Сҿт җитештерҥ (вкл.Шҽхси ярдҽмче) цн 509 260 539 780 588 288 

Ит җитештерҥ (вкл.Шҽхси ярдҽмче) цн 37 050 36 187 36 904 

3.3. тҿзелеш 

2018 елда, 2017 ел белҽн чагыштырганда, ҿчтҽн бер ҿлешкҽ, башкарылган тҿзелеш 
эшлҽре кҥлҽме артты һҽм бер миллиард 600 миллион сум тҽшкил итте. 

2018 елда районда 22 мең квадрат метр торак мҽйдан файдалануга тапшырылган. 
183 фатирлы социаль ипотека программасы буенча Азнакай шҽһҽре һҽм Актҥбҽ 

бистҽсендҽ йортлар тҿзҥ тҽмамланды. Авыл җирендҽ яшҽҥчелҽргҽ дҽҥлҽт ярдҽме 
кысаларында, «авылның социаль ҥсеше» программасы буенча 14 гаилҽ торак шартларын 
яхшыртуга 8 миллион сум кҥлҽмендҽ субсидия алган. 25 кҥпфатирлы йортта 90 миллион 
сумлык капиталь ремонт ҥткҽрелде. 

Капиталь ремонт вакытында, медицина учреждениесен җиһазлаганда һҽм 
поликлиниканы ҥзҽклҽштерелгҽн хастаханҽ комплексына кҥчерҥдҽ йҿз миллион сумнан 
артык акча тотылган. 

Азнакай политехник техникумында капиталь ремонт ҥткҽрелде. Тҿзелеш эшлҽре 
ҥткҽрҥ һҽм уку йортын җиһазлау ҿчен йҿз миллион сумнан артык акча тотылган. 

Мҽгариф объектларын капиталь ремонтлау республика программасы буенча 50 
миллион сумлык 2 балалар бакчасы ремонтланган. Мҽлбагыш авылы мҽктҽбенҽ капиталь 
ремонт ҥткҽрелде. 

2018 елда креатив дизайн Тарсус паркында оештырылган, ул ҥз вакытында кул кую 
хҿрмҽтенҽ салынган иде. Паркта Габдулла Тукай истҽлегенҽ багышланган территория 
барлыкка килде, халыклар дуслыгын символлаштыра торган зона оештырылды. 

Татнефть ачык акционерлык җҽмгыятен финанслау ярдҽмендҽ ҥткҽрелгҽн 
бассейнны реконструкциялҽгҽннҽн соң ачу ел вакыйгасы булды. Популярлыгы ачык 
бассейн сезон иде максималь. Ат спорты мҽктҽбе һҽм аның шҽкертлҽре районның 
горурлыгы булып тора. Быел нефтьчелҽр ярдҽме белҽн 110 миллион сумлык дҿнья 
стандартларына туры килҽ торган ат-спорт комплексы тҿзелде. Тҿрле чыганаклар 
хисабына гомуми бҽясе 15 миллион сумга якын булган су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен 
реконструкциялҽҥ һҽм ремонтлау эшлҽре башкарылган. 

Авыл җирлеклҽрендҽ инфраструктура объектларын тҿзҥ һҽм яңарту буенча отчет 
елында башкарылган тҿзелеш эшлҽрен билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк: 

Торак тҿзелеше. 
2018 ел дҽвамында авыл җирлеклҽре территориясендҽ 3615 кв.метр торак 

файдалануга тапшырылган, бу 38 торак йорт.  
Ҽгерҗе авыл җирлегендҽ Татарстан Республикасы Сҽламҽтлек саклау ҿлкҽсен 

модернизациялҽҥ программасын гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ Мҽнҽвез авылында ФАП 
тҿзелде. 

Бирючевка авыл җирлегендҽ элеккеге мҽктҽп бинасында кҥп функцияле ҥзҽк 
ачылды. Биредҽ авыл мҽдҽният йорты, авыл җирлеге башкарма комитеты, ФАП һҽм 
балалар бакчасы урнашкан.  

Вахитов авыл җирлегенең Җиңҥ бистҽсендҽ республика программасы буенча 8,2 
млн. сумлык авыл мҽдҽният йорты ремонтланган. 

Мҽлбагыш авылында «Татнефть» ГАҖ чаралары хисабына мҽктҽпкҽ 38 млн. сумга 
якын комплекслы ремонт ҥткҽрелде. 

Туйкҽ авылында «Татнефть» ГАҖ һҽм Татарстан Республикасы бюджеты ярдҽме 
белҽн су белҽн су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен реконструкциялҽҥ башланды. 2018 
елда ул 2,5 млн. сум тҽшкил иткҽн. 
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Тымытык авылында республика программасы буенча су белҽн тҽэмин итҥ 
челтҽрлҽрен капиталь ремонтлау тҽмамланды. «Татнефть» ГАҖ чаралары хисабына 
Агирово авылында 1 км озынлыктагы 1,1 млн. сумлык ремонт ҥткҽрелде авыл Советы 
бинасы 4,2 млн. сумлык тҿзелде мҽдҽният йортында һҽм балалар бакчасында 
газификация фонды программасы буенча энергия нҽтиҗҽлелеген тҽэмин итҥ 
максатларында казаннарны алыштыру эшлҽре башкарылды. 

Агирово авылында «халыкка комплекслы хезмҽт кҥрсҽтҥ блок-модуль пунктлары 
тҿзелеше» программасы буенча 1,3 млн. сумлык кибет ачылды. 

Урманай авылында «Татнефть» ГАҖ спонсорлык ярдҽме хисабына 2 км озынлыкта 
1 млн. сумлык су белҽн тҽэмин итҥ челтҽренҽ ремонт ясалды. 

Урсай авылында «Татнефть» ГАҖ чаралары хисабына 139 мең сум кҥлҽмендҽ су 
белҽн тҽэмин итҥ челтҽренҽ ремонт ясалды. 

Якты Кҥл Ҥчҽлле авыл җирлегендҽ ТР программасы буенча 6,6 млн. сумлык кҥп 
функцияле ҥзҽк тҿзелде. 

Чалпы авыл җирлегендҽ «Татнефть» ГАҖ спонсорлык ярдҽме белҽн Чалпы һҽм 
Камышлы авылларында суҥткҽргечкҽ капиталь ремонт ясалды. Башкарылган эшлҽр 
кҥлҽме 876,5 мең сум тҽшкил итте. 

Чемодурово авылында «Татнефть» ГАҖ чаралары хисабына 200 мең сум 
кҥлҽмендҽ суҥткҽргечлҽргҽ ҿлешчҽ ремонт ясалды. 

Чубар Абдул авыл җирлегендҽ Буралы авылы су челтҽрлҽрен ремонтлау 
тҿгҽллҽнде, Чубар Абдул авылында ремонт дҽвам итте. Эшлҽрне 2019 елга тҽмамлау 
планлаштырыла. 2018 елда республика бюджетын финанслау 2,4 млн. сумнан артык 
тҽшкил итте. 

Юл хуҗалыгы иҗтимагый ҽһҽмияттҽге иң зур сегментларның берсе булып тора. 

Районда яшҽҥчелҽрне юл-транспорт инфраструктурасы белҽн тҽэмин итҥ һҽм юл 

хҽрҽкҽте иминлеген арттыру буенча чаралар кҥрҥ ҿчен 400 миллион сумнан артык эш 

башкарылган. 17 километрга якын юл полотносы норматив хҽлгҽ китерелгҽн, ишегаллары 

тҿзеклҽндерелгҽн. Ике йҿзгҽ якын юл билгесе урнаштырылган, юлны светофор чыгару 

белҽн җҽяҥлелҽр кичҥ урыннары җиһазландырылган. 

3.4. Кече һҽм урта бизнесны ҥстерҥ 

Районның тулай территориаль районында кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектлары 
ҿлеше 6,7 % тҽшкил итҽ (бҽялҽҥ). 2018 елда кече предприятиелҽрнең ҽйлҽнеше 5 
миллиард сумнан артык тҽшкил иткҽн, ҿч йҿз алтмышынчы биш миллион сум салым 
тҥлҽҥлҽре барлык дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларыннан 
кергҽн. 

2018 елдан бирле эшчҽнлек алып баручы предприятиелҽрдҽн муниципаль 
дҽрҽҗҽдҽге сҽнҽгать мҽйданчыкларында билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк: 

- Азнакай ПМКсы. Бҥгенге кҿндҽ предприятиедҽ 62 кеше эшли. Агымдагы елның 9 
ае нҽтиҗҽлҽре буенча хезмҽткҽрлҽрнең уртача айлык хезмҽт хакы 18 мең сум тҽшкил 
итҽ, шуның белҽн бергҽ квалификацияле хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы 40 мең сумга 
кадҽр җитҽ. 2019 елда предприятие тарафыннан тимер-бетон эшлҽнмҽлҽр җитештерҥ 
буенча алюминий конструкциялҽр һҽм минизавод җитештерҥ цехын ачу планлаштырыла. 
Инвестициялҽр кҥлҽме якынча 10 миллион сум тҽшкил итҽчҽк, ҿстҽмҽ рҽвештҽ 13 эш 
урыны булдырылачак. Алга таба профильле торбалар җитештерҥне башлап җибҽрҥ 
планлаштырыла, проектның бҽясе - 25 миллион сум. 

- "СК Простор» компаниясе асфальт чыгарудан юл-тҿзелеш эшлҽренҽ кадҽр тулы 
цикл җитештерҽ. Сҽнҽгать мҽйданчыгы территориясендҽ сҽгатенҽ 20 тонна егҽрлекле 
асфальт чыгару буенча минизавод урнаштырыла. Сезонга предприятиедҽ 60 кеше эшли. 
Продукциягҽ, шулай ук районда юл эшлҽрен башкаруга ихтыяҗ зур, шулай ук кҥрше 
районнардан потенциаль заказ бирҥчелҽр бар. Предприятиенең егҽрлеген сҽгатенҽ 70 
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тоннага кадҽр арттыру максатыннан, килҽсе елда ҿстҽмҽ җиһазлар алу планлаштырыла. 
Шулай ук производствоны киңҽйтҥ һҽм вак-тҿяк сортларга аеру цехын эшлҽтеп җибҽрҥ 
кҥздҽ тотыла. Килҽсе елда планлаштырылган инвестициялҽр кҥлҽме 12 миллион сумнан 
артык тҽшкил итҽ, бу 10 кешегҽ кадҽр эш белҽн тҽэмин итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. 

- «Моторр» сҽнҽгать мҽйданчыгы идарҽче компаниясе металл эшкҽртҥ һҽм 
заманча технологиялҽр кулланып реклама эшчҽнлеге белҽн шҿгыльлҽнҽ. Ул заправка 
станциялҽренең тышкы бизҽлешен ҽзерлҽҥ һҽм монтажлау буенча тҽҗрибҽгҽ ия. Бҥгенге 
кҿндҽ компания газпромның 4 нче АГНКС һҽм Татнефть нең 4 нче АЗСларына 
рҽсмилҽштергҽн һҽм монтажлаган. Эшлҽрне башкару ҿчен 20 дҽн артык кеше җҽлеп 
ителҽ. Предприятие районда гына тҥгел, Казан, Чаллы, Бҿгелмҽ һҽм Самара ҿлкҽсендҽ 
дҽ заказлар башкара. 

Хисап елында кече бизнесны ҥстерҥ программалары буенча дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль ярдҽм белҽн 46 эшмҽкҽр 23 миллион сумга якын суммага файдалана алды. 

Районда эшмҽкҽрлекне ҥстерҥдҽ сҽнҽгать җитештерҥе белҽн беррҽттҽн 
агросҽнҽгать комплексы да мҿһим роль уйный. Крестьян-фермер хуҗалыклары 15 мең 
гектардан артык мҽйданда сабан культуралары ҥстерелҽ, бу район чҽчҥ мҽйданының 
23% ын тҽшкил итҽ. Алар тарафыннан сҿтнең 13% һҽм итнең 16% ы җитештерелҽ. Авыл 
бизнесына «Шанс " кредит кооперативы аша ярдҽм итҽбез. Дҽҥлҽт программаларында 
актив катнашабыз, шуның аркасында соңгы биш елда районга 222 миллион сум акча 
җҽлеп ителде. 

2018 елда 5 фермер «Татарстан Республикасында яңа эш башлаучы фермерларга 
ярдҽм» программасы буенча 12 млн. сумнан артык грант отты, алар терлекчелек 
фермаларын ҥстерҥгҽ, эре мҿгезле терлеклҽрнең баш санын сатып алуга һҽм гҿмбҽчелек 
ҥсешенҽ файдаланылды. 

3.5. Туризм һҽм мҽдҽни мирас 

 
Азнакай районы табигате ял һҽм туризм ҿчен менҽ дигҽн урын. Биредҽ елгалар, 

урманнар һҽм таулар кҥп. Районыбызның горурлыгы һҽм иң популяр урыны-Чатыр Тау. 
Географик планда – безнең республиканың иң югары нокталарының берсе – аның 
биеклеге диңгез дҽрҽҗҽсеннҽн 321,7 метр, монда иң зур сурков-байбаков колониялҽре 
яши. Матур буалар һҽм Ык, иске һҽм Манауз елгалары белҽн чишмҽлҽр Азнакай районы 
кунакларын җҽлеп итҽ, ҽ катнаш урманнар шҽһҽр һҽм район халкының яраткан ял итҥ 
урынына ҽверелде. 

Чатыртау-Азнакай муниципаль районының табигать һәйкәле 
Татарстанның Азнакай районында 1999 елдан комплекслы ҽһҽмияткҽ ия дҽҥлҽт 

табигый заказнигы булган ЧатырТау (Шатер-Тау) табигать һҽйкҽле аеруча зур ҽһҽмияткҽ 
ия. Тыюлык территориясе буенча Ык, Стҽрле, Варьзада (Елга) елгалары ага. Биредҽ 
Татарстанның Азнакай районы һҽм Башкортстанның Бакалы районының 20лҽп торак 
пункты, Стҽрле, Варьзада, Манаузка, ЫК, Кара елга, Каран елгалары панорамасы ачыла. 

Тыюлык территоричсендҽ ҥсҽ торган 50 кыр ҥсемлеге Татарстанның һҽм Россиянең 
Кызыл китабына кертелгҽн. Кызыл китапка кертелгҽн тҥбҽндҽге бҿҗҽклҽр бар: тҿклетура 
спорадикус, тҿклетура йонеллюс, бал корты – балтачы (пчела-плотник), 
мегахилашмелевидная, кырмыска-жнец, зур водолюб , адмирал, зҽңгҽр ленточница; 
сҿйрҽлҥчелҽрдҽн– гади гадюка , медянка, веретеница; кошлардан – могильник, 
пустельга, дербник, щурка золотистая; имезҥче хайваннардан – слепушонка, хомячок 
Эверсмана, серый хомячок, степная пеструшка. 

ЧатырТау тавы республикада бай сурков-байбаков колонииясе белҽн игътибарга 
лаек. 1995 елда бу хайваннар Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгҽн 
иде, ҽмма дистҽ ел буе аучылык тыю нҽтиҗҽсендҽ җҽнлеклҽрне яңадан торгызды, бу исҽ 
аны сирҽк һҽм юкка чыга торган хайваннар исемлегеннҽн чыгарырга нигез бирде. 
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Тыюлык табигать саклау, фҽнни-танып-белҥ һҽм эстетик ҽһҽмияткҽ ия. Бҿгелмҽ-
Бҽлҽбҽй калкулыгының табигый һҽм ясалма экосистемаларын, биологик тҿрлелекне, 
аның территориясендҽ яшҽҥче һҽм ҥсҽ торган ҥсемлек һҽм хайваннар дҿньясының сирҽк 
объектларын саклау максаты белҽн оештырылган. 

Чатыртау, районның тҿп истҽлекле урыны буларак, биеклеклҽргҽ омтылган 
кешелҽрнең игътибарын ҥзенҽ җҽлеп итте: иҗади, дҽҥлҽт яки рухи булсынмы. Кемдер 
иҗади илһам таба, кемдер районның бҿеклеген Конституциягҽ каршы килҽ, ҽ кемдер 
биредҽ кҥңел белҽн ял итҽ, кҿндҽлек дҽрт белҽн чистарта. Һҽм бу очраклы тҥгел. Биредҽ 
безнең тҿбҽктҽ яшҽҥче ата - бабаларыбызның рухын гҽҥдҽлҽндерҽ. 

Димҽк, безнең истҽлекле урыныбызны без табигый һҽм тҿбҽкнең тарихи-мҽдҽни 

мирасы буларак та карый алабыз. Чҿнки мҽдҽни һҽм табигый мирасны саклау турында 

ЮНЕСКО Конвенциясе юкка гына табигый һҽм мҽдҽни мирасның ҥзара бҽйлҽнешен һҽм 

бердҽмлеген декларациялҽде. Кайчандыр Чаты Тау территориясендҽ «Изге чыганак» 

(«Изгечишмҽ») безнең якларны таныткан да-табигый һҽм мҽдҽни мирас. 

3.6. Тормыш дҽрҽҗҽсе 

2018 елда җан башына айлык уртача акча керемнҽре 23 000 сум тҽшкил иткҽн һҽм 

узган ел дҽрҽҗҽсеннҽн 3% ка артып киткҽн . 

Эре һҽм урта предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽренең уртача хезмҽт хакы 35 000 сум 

тҽшкил итте, хезмҽт хакы ҥсеше темпы республика дҽрҽҗҽсенҽ 107% туры килҽ. 

3.7.  Хезмҽт базары 

Икътисадта кайбер инерцион процессларга карамастан, 2019 ел башына 
регистрациялҽнҥче эшсезлек 155 кеше (2018 елның 1 гыйнварына - 191 кеше), яки 
Азнакай муниципаль районының эшче кҿчлҽр саныннан 0,46% (2018 елның 1 гыйнварына 
– 0,61%) тҽшкил итте. 

2018 елда халыкны эш белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге тарафыннан 1865 кеше эшкҽ 
урнаштырылган, шул исҽптҽн 350 балигъ булмаган граждан. Ел саен җирле бюджеттан 
бҥлеп бирелҽ. 2018 елда балигъ булмаган гражданнарга хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ ҿчен җирле 
бюджет акчаларыннан 700,0 мең сум акча бҥлеп бирелгҽн ҥз эше мҽшгульлек ҥзҽге 
ярдҽмендҽ 12 эшсез граждан оештырган (117600 сум исҽбеннҽн). 

 

Таблица 3 

Хезмҽт базарындагы вҽзгыять 

исеме 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Икътисад ҿлкҽсендҽ эшлҽҥчелҽр саны, 

мең кеше. 32,1 32,0 31,9 

Эшсезлек дҽрҽҗҽсе теркҽлгҽн, ахырына 

чоры 
0,68 0,61 

0,46 

Халыкны эш белҽн тҽэмин итҥ 

хезмҽтендҽ исҽптҽ торучы эшсез 

гражданнар саны период ахырына 

216 223 
158 

 - аларның эшсез статусына, вакыт 

ахырына ия 
214 191 

155 
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 Азнакай муниципаль районында халыкны эш белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ булган 
проблемалар арасында тҥбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽрне аерып бирергҽ кирҽк::  

– гражданнарның икътисад ихтыяҗларына һҿнҽри ҽзерлеклҽре туры килмҽҥ (югары 
белемле эшсезлҽр арасында – 80 (33,0%), Урта һҿнҽри белемле – 100 (41,3%), урта 
гомуми белемле – 58 (24,0%), тҿп гомуми белеме булмаган 4 кеше (1,7%).%)); 

- бу тармакта хезмҽт хакының тҥбҽн булуы һҽм эшкҽ сҽлҽтле халыкның эре 
шҽһҽрлҽргҽ югары хезмҽт хакы алу дҽрҽҗҽсе аркасында авыл хуҗалыгында мҽшгульлҽр 
саны кимҥ; 
 

- гражданнарны һҿнҽри ҽзерлҽҥ икътисад ихтыяҗларына туры килмҽҥ; 
- югары квалификацияле эшче һҽм техник белгечлҽргҽ кытлык; 
- традицион рҽвештҽ эшче кҿчлҽрнең Тҥбҽн мобильлеге. Эшче кҿчлҽрнең эчке 

мобильлеге (хҽтта республика чиклҽрендҽ дҽ) чиклҽнгҽн, чҿнки ул арзан торак базары 
булмау белҽн бҽйле. 

3.8 Бюджет 

Азнакай муниципаль районының 2018 елда консолидациялҽнгҽн бюджеты ҥтҽлеше 
1 584 717,1 мең сум тҽшкил итте, тҽгаенлҽнгҽн план буенча 1 566 072,5 мең сум яки 
101,2% ҥтҽлгҽн. 2017 ел белҽн чагыштырганда бюджет керемнҽре 129 987,5 мең сумга 
яки 8,9% ка арткан. Тҥлҽҥсез керемнҽр нигездҽ арткан. 

2018 елда тҥлҽҥсез керемнҽр план 802 095,5 мең сум булганда 802 046,2 мең сум 
тҽшкил иткҽн яки 100% ҥтҽлгҽн. 2017 ел белҽн чагыштырганда 119 173,9 мең сумга 
кҥбрҽк кергҽн, бу 117,5% тҽшкил итҽ. 

Консолидациялҽнгҽн бюджетның ҥз керемнҽре буенча ҥтҽлеше 782 670,9 мең сум 
тҽшкил иткҽн, аныкланган план 763 977,0 мең сум яки 102,4% ҥтҽлгҽн. 2017 ел белҽн 
чагыштырганда 10 813,7 мең сумга кҥбрҽк кергҽн, бу узган ел кҥрсҽткеченҽ карата 103,9% 
тҽшкил итҽ. Узган елның шул чоры белҽн чагыштырганда, ҥз керемнҽренең артуы физик 
затлар кеременҽ салым (11 039,9 мең сумга) керемнҽрнең артуы белҽн аңлатыла. 
Азнакай муниципаль районы бюджетының ҥз керемнҽре буенча ҥтҽлеше 484 823,7 мең    

сум тҽшкил иткҽн, ачыкланган план буенча 473 307,4 мең сум яки 102,4% ҥтҽлгҽн. Узган елның 
шул чоры белҽн чагыштырганда 6 782,0 мең сумга кҥбрҽк кергҽн, узган ел кҥрсҽткеченҽ карата 
101,4% тҽшкил иткҽн. НДФЛ буенча керемнҽр 9 538,2 мең сумга яки 2,5% ка арткан. 

Таблица 4 
Консолидацияле бюджет керемнҽре һҽм чыгымнары, мең сумнарда 

Кҥрсҽткеч атамасы 2016 2017 2018 

Җирле бюджет керемнҽре 1 421 032,0 1 454 729,6 1 584 717,1 

1.Салым керемнҽре, шуларның 701 242,7 717 541,0 734 431,2 

1.1. физик затлар кеременҽ салым 429 868,5 446 114,7 457 154,6 

1.2. эшчҽнлекнең аерым тҿрлҽре ҿчен 

йҿклҽнгҽн керемгҽ бердҽм салым 
22 271,5 20 458,3 16 891,4 

1.3. бердҽм авыл хуҗалыгы салымы 1 451,6 1 259,1 2 190,4 

1.4. физик затлар милкенҽ салым  7 428,5 11 821,0 13 513,1 

1.5. җир салымы  197 489,5 198 503,8 198 541,5 

1.1. дҽҥлҽт пошлинасы 6 185,7 5 279,5 7 299,2 
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1.7. башка 36 547,4 140,7 38 841,0 

2. Салым булмаган керемнҽр 101 323,4 54 316,3 48 239,2 

2.1. дҽҥлҽт һҽм муниципаль милектҽге 

мҿлкҽтне файдаланудан керемнҽр  
19 518,9 23 172,0 23 445,0 

2.2. ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынты ҿчен 

тҥлҽҥ 
7 796,4 2 945,2 3 794,0 

2.3. Башка керемнҽр 74 008,1 28 199,1 21 000,2 

3. Башка дҽрҽҗҽдҽге бюджетлардан тҥлҽҥсез 

керемнҽр шул исҽптҽн 
618 465,9 682 872,3 802 046,7 

- дотациялҽр  8 339,3 0,0 23 250,3 

- субвенция 374 780,4 269 987,1 432 124,6 

- субсидиялҽр 187 209,0 365 477,6 311 682,4 

- башка керемнҽр 48 137,2 47 407,6 34 989,5 

Җирле бюджет чыгымнары, шулардан: 1 407 265,8 1 463 246,3 1 540 508,8 

1. Гомумдҽҥлҽт мҽсьҽлҽлҽре  146 951,1 152 772,9 152 997,4 

2. торак-коммуналь хуҗалык 143 988,3 105 800,9 101 245,5 

3. ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау 5 069,5 6 243,6 5 538,2 

4. мҽгариф 909 562,1 964 672,9 1 027 782,3 

5. мҽдҽният, кинематография һҽм 

массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары 
98 617,1 122 491,8 148 757,4 

6. сҽламҽтлек саклау һҽм спорт 3 107,7 4 625,9 4 749,2 

7. социаль сҽясҽт 32 041,8 28 712,3 30 408,0 

8. башка чыгымнар 67 910,9 77 802,5 67 909,6 

9. бюджетара трансфертлар 17,3 123,5 1 121,2 

Профицит,  дефицит  (-) -13 766,2 -8 516,7 44 208,3 
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Азнакай муниципаль районының консолидациялҽнгҽн бюджеты керемнҽре һҽм 

чыгымнары таблицасына анализ ясап, ҥз керемнҽребезнең ҥсеш динамикасы бик аз 

булуы кҥренҽ. Бюджетның керем ҿлешенҽ гамҽлдҽге законнарга ҥзгҽрешлҽр һҽм ел саен 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан җайга салына торган физик 

затлар кеременҽ салым тҥлҽҥлҽре нормативы йогынты ясый. Бҥгенге кҿндҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге проблемаларны хҽл итҥгҽ финанс ресурсларының чиклҽнгҽн кҥлҽме 

территорияне динамик ҥстерҥгҽ комачаулаучы проблемаларның берсе. 

lV. Программаны тормышка ашыру вакыты һҽм этаплары 

Программаны тормышка ашыруның гомуми вакыты 2019-2023 елларга исҽплҽнгҽн. 
Чараларны тормышка ашыру кысаларында планлаштырыла: 

ирешелгҽн уңай ҥзгҽрешлҽрне ныгыта торган инвестицион һҽм инновацион 
характердагы чараларны гамҽлгҽ ашыруны дҽвам итҥ ҿчен, Татарстан Республикасы һҽм 
Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары базасында икътисадның 
динамик ҥсеше тҽэмин ителҽчҽк, бу исҽ халыкның тормыш сыйфатын кҥтҽрҥ 
мҽсьҽлҽлҽрен тиз арада хҽл итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының икътисадый ҥсеше белҽн 
дҽҥлҽт идарҽсенең нҽтиҗҽлелеген кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны тормышка 
ашыруны тҽэмин итҽргҽ. 

V. Программаның социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ 

Программаны гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеге чыгып бҽялҽнҽ: 
дҽрҽҗҽ ирешҥ максатлары һҽм бурычларны хҽл итҥ юлы белҽн сопоставления 

фактта ирешелгҽн кҥрсҽткечлҽр индикаторларның һҽм аларның план кҥрсҽткечлҽрен; 
программаны ресурс белҽн тҽэмин итҥнең һҽр чыганагы буенча программа ярдҽмче 

программаларын һҽм чараларын финанслауның планлы һҽм факттагы кҥлҽмнҽрен 
чагыштыру юлы белҽн планлаштырылган чыгым дҽрҽҗҽсе һҽм җирле бюджет акчаларын 
куллануның нҽтиҗҽлелеге буенча ресурс белҽн тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсенҽ туры килҥ 
дҽрҽҗҽсе. 

Моннан тыш, Программа чараларын гамҽлгҽ ашыру ярдҽм итҽчҽк: 
Татарстан Республикасы социаль-икътисадый мониторинг комитеты Дҽҥлҽт 

йҿклҽмҽлҽрен башкару кысаларында социаль-икътисадый мониторинг нҽтиҗҽлҽре 
буенча мҽгълҥмат ресурсын формалаштыру максатында тҥбҽндҽге информацион 
материаллар ҽзерлҽде: 1. "Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре 
паспортлары" таблица материалы (Татарстан Республикасы муниципаль 
берҽмлеклҽренең социаль-икътисадый хҽлен тасвирлый торган мҽгълҥмат базасы; 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ (башкару) тҽртибен оптимальлҽштерҥ); 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын һҽм ҥтемлелеген арттыру; 

бюджет чараларын сарыф итҥнең нҽтиҗҽлелеген арттыру, муниципаль сатып 
алуларның мҽгълҥмати ачыклыгын арттыру, муниципаль заказ ҿлкҽсендҽ 
квалификацияле белгечлҽрне арттыру юлы белҽн Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында Дҽҥлҽт һҽм муниципаль заказлар системасын камиллҽштерҥ; 

кече һҽм урта эшкуарлыкка ярдҽм итҥ инфраструктурасын ҥстерҥ; 
кече һҽм урта эшкуарлык ҥсешен тоткарлый торган административ киртҽлҽрне һҽм 

каршылыкларны бетерҥгҽ ярдҽм итҥгҽ юнҽлдерелгҽн механизмнарны ҥстерҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн.
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―2019-2023 елларга Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районында икътисадый 
сҽясҽтне камиллҽштерҥ "муниципаль 
программасына 1 нче кушымта" 

 
2019-2023 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ИКЪТИСАДЫЙ 

СҼЯСҼТНЕ КАМИЛЛҼШТЕРҤ "МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ НҼТИҖҼЛҼРЕН БҼЯЛҼҤ ИНДИКАТОРЛАРЫ, 
МАКСАТЛАР, БУРЫЧЛАР,  

Исем 
максат 

Мероприятие 
атамасы 

Бҽялҽҥ индикаторлары, 
 ҥлчҽҥ берҽмлеклҽре 

Кҥрсҽткечлҽр еллар буенча 

2018 ел 2019 
ел 

2020 
ел 

2021 ел 2022 ел 2023 ел 

Икътисадның 
гармонияле 

ҥсеше ҿчен уңай 
шартлар тудыру 

Муниципаль 
идарҽнең 

нҽтиҗҽлелеген 
арттыру һҽм 

сҽнҽгать 
җитештерҥен 
ҥстерҥ ҿчен 

шартлар тудыру 

Тулаем территориаль 
продукт ҥсеше, % узган 
елга карата чагыштырма 
бҽялҽрдҽ 

101,2 102,0 103,1 103,2 103,4 103,6 

  Сҽнҽгать җитештерҥе 
индексы, % 

97,8 98,0 99,0 100,0 101,1 101,5 

  Инвестициялҽр кҥлҽме, 
млн. сум 

9 500,0 10200 10800 11500 12200 13000 

  Инвестициялҽр кҥлҽме 
ҥсеше, узган елга карата 
чагыштырма бҽялҽрдҽ % 

74,6 102,2 102,3 102,1 102,0 102,2 

Эшкуарлыкны 
ҥстерҥ ҿчен 

шартлар тудыру 

Эшмҽкҽрлек 
эшчҽнлеген 

популярлаштыру 

Тулаем территориаль 
продуктның гомуми 
кҥлҽмендҽ кече һҽм урта 
эшмҽкҽрлек субъектлары 
ҿлеше, % 

6,7 6,9 7,1 7,4 7,7 8,0 

  Кече предприятиелҽр 
тарафыннан 

102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 
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җитештерелҽ торган 
продукция (хезмҽт 
кҥрсҽтҥлҽр) 
ҽйлҽнешенең артуы,% 

  Азнакай муниципаль 
районы территориясендҽ 
кече һҽм урта 
эшмҽкҽрлек субъектлары 
саны артуы, берҽмлек 

102,3 102,4 102,5 102,7 103,0 103,0 

  Кече ҿлкҽдҽ эшлҽҥчелҽр 
саны  
шҽхси эшмҽкҽрлҽрне дҽ 
кертеп, млн. кеше (2023 
елга арта торган нҽтиҗҽ), 
кеше (бҽя) 

4980 5875 5900 5900 5920 5920 

  Шул исҽптҽн " 
Ҥзмҽшгульлҽр 
«сыйфатында теркҽлгҽн 
гражданнар саны да» 

0 876 880 880 880 880 

  Авыл хуҗалыгы 
җитештерҥ 
кооперативларын тҿзҥ 

1 2 2 3 3 3 

Кҿндҽшлекне 
ҥстерҥ 

 Игълан ителгҽн 
торгларның гомуми 
саныннан килеп 
чыкмаган ҿлеше кимҥ,%. 

23,7 18 15 * * * 

  Сатуларда 
катнашучыларның уртача 
санын арттыру (бер 
процедурада 
катнашучылар саны), % - 
ны. 

2,02 2,5 3,1 * * * 

 
 

 Арттыру ҿлешен гомуми 
акча экономиялҽҥ нче 

8,3 10,0 11,0 * * * 
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 гомуми суммасы игълан 
ителгҽн сҽҥдҽ,%. 

  44-ФЗ номерлы 
Федераль закон 
нигезендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла торган кече 
эшкуарлык субъектлары, 
социаль юнҽлешле 
коммерциячел булмаган 
оешмалар арасында 
сатып алулар ҿлешен 
бҿтен чорның 
озынлыгы,%ка арттыру. 

 
 
 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
    

63 
* * * 

 
 

 

 

 

 

 

"2019-2023 елларга Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районының икътисадый 
сҽясҽтен камиллҽштерҥ «муниципаль 
программасына 2 нче кушымта» 
 

   
  

  
Азнакай районында "Татнефть" ГАҖнең гамҽлдҽ булмаган кҥчемсез милек 

Инженерлык коммуникациялҽре 
белҽн тҽэмин ителеш 
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1 
Азнакай шҽһҽре, 
Промбаза (элекке 

РЭТО) 

Бина карбида һҽм 
кислород склады 

канҽгатьлҽнерлек 1043,20 - - - - + 

     ИТОГО ЗДАНИЯ     1043,20           

   

1 
Азнакай шҽһҽре, 
Промбаза (элекке 

РЭТО) 
5176 кв.м.җир 

Нормаларга туры 
килҽ 

5176,00 - - - - + 

     ИТОГО ЗЕМЛЯ     5176,00           

           

1 

.Азнакай шҽһҽре, 
Ҽлмҽт тракты 

ВМЦ административ 
бина 

яхшы 342,70 + + + + + 

   
2 

Административ 
бинаРИТС (1- бина) 

яхшы 235,62 + + + + + 

   
3 

Административ бина 
РИТС(2-бина) 

яхшы 546,50 + + + + + 

   

4 
Административно 
бина саклау 
хезмҽтлҽре 

канҽгатьлҽнерлек 220,20 + + + + + 

   5 Будка КПП яхшы 16,90 + + + + + 

   6 Ашханҽ залы яхшы 112,80 + + + + + 
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7 
Тимерчелек цехы 

бинасы 

канҽгатьлҽнерлек 
158,10 + + + + + 

   

8 
Бина-ашханҽгҽ 

янкорма ҿлеше 

канҽгатьлҽнерлек 
269,10 + + + + + 

   
9 

БПО бинасы канҽгатьлҽнерлек 
27,50 + + + + + 

   

10 
Эретеп ябыштыру 

посты бинасы иске 65,50 + + + + + 

   

11 
Бина сыпучих 

материаллар склады канҽгатьлҽнерлек 354,20 + + + + + 

   

12 

Тҿзелеш 

материаллары 

склады бинасы 
канҽгатьлҽнерлек 417,50 + + + + + 

   

13 
Столяр остаханҽсе 

бинасы (БПО) канҽгатьлҽнерлек 72,80 + + + + + 

   

14 
ВМҤ столяр 

остаханҽсе бинасы канҽгатьлҽнерлек 360,40 + + + + + 

   
15 

ЦПВС бинасы 
канҽгатьлҽнерлек 622,00 + + + + + 

   
16 

Электроцех бинасы 
яхшы 1184,50 + + + + + 

   

17 

Казиле БПО 

(консервациялҽҥ 

ҿчен) 
канҽгатьлҽнерлек 607,90 + + + + + 

   
18 

Матди склад ВМЦ 
канҽгатьлҽнерлек 83,40 + + + + + 
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19 
КУ-50 чистарту 

корылмалары Хорошее 158,00 + + + + + 

   
20 

Пилорама 
иске 439,83 + + + + + 

   

21 

Химическ бинасын 

ҥзгҽртеп кору.су 

чистарткычлары 

котельныйга 

канҽгатьлҽнерлек 78,80 + + + + + 

   

22 

Азнакай ш., 
Ҽлмҽт  тракты 

БПО базасында 

бораулау вахтасы 

җибҽрҥ пункты 
канҽгатьлҽнерлек 101,62 + + + + + 

   
23 

Эретмҽ 
иске 405,60 + + + + + 

   

24 
Бораулау җиһазлары 

склады канҽгатьлҽнерлек 924,40 + + + + + 

   
25 

БО ПРЦ склады 
канҽгатьлҽнерлек 117,50 + + + + + 

   

26 
Махсус киемнҽр 

склады Хорошее 1030,20 + + + + + 

   
27 

Ашханҽ 
Хорошее 645,00 + + + + + 

   
28 

Ҥзҽк склад 
канҽгатьлҽнерлек 710,40 + + + + + 

   

29 

Бораулау 

җиһазларын 

ремонтлау цехы 
канҽгатьлҽнерлек 1148,60 + + + + + 
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30 

Бораулау 

җиһазларын 

ремонтлау цехы 

(киңҽйтҥ) 

канҽгатьлҽнерлек 1183,20 + + + + + 

   

31 

Бораулау 

җиһазларын саклау 

ҿчен Эстакада 
канҽгатьлҽнерлек 2012,70 + + + + + 

   

32 
Электр җиһазлары 

саклау ҿчен Эстакада канҽгатьлҽнерлек 904,00 + + + + + 

   

33 

Обсадной торбалар 

опрессовкасы буенча 

бина 
канҽгатьлҽнерлек 226,20 + + + + + 

   
34 

Бина ХАРД 2Пх18/72 
канҽгатьлҽнерлек 2642,40 + + + + + 

   

35 
Торба цехы ҽзер 

продукция склады 

канҽгатьлҽнерлек 
420,70 + + + + + 

   

36 
Торбаларны 

ремонтлау цехы 

канҽгатьлҽнерлек 
716,40 + + + + + 

   
37 

Коптиль цехы бинасы  канҽгатьлҽнерлек 
116,00 + + + + + 

   
38 

Минипекарня канҽгатьлҽнерлек 
179,80 + + + + + 

   
  

БАРЛЫГЫ 
БИНАЛАР  

    19858,97           

   

1 
Азнакай ш., 

Ҽлмҽт  тракты 
93307 кв.м.җир 
участогы 

Нормаларга туры 

килҽ 93307,00 + + + + + 

   



29 
 

2 
23502 кв.м.җир 
участогы 

Нормаларга туры 

килҽ 23502,00 + + + + + 

   
  

БАРЛЫГЫ 
ҖИРЛҼР 

    116809,00           

     

   

1 

Актҥбҽ ш.т.б. 
(АТЦ и ПРЦЭО) 

1 нче колонна 

редукторларын 

ремонтлау буенча 

остаханҽ бинасы 

канҽгатьлҽнерлек 

461,50 - - - + + 

   

2 

Актҥбҽ цехының 

җитештерҥ-кҿнкҥреш 

бинасы 

канҽгатьлҽнерлек 

425,50 - - - + + 

   

3 

Җиһазларны 

профилактикалау 

бинасы 

канҽгатьлҽнерлек 

809,90 - - - + + 

   

4 

Бина тышланган. а/к 

№ 1 махсус 

техникасын 

ремонтлау һҽм 

ремонтлау 

канҽгатьлҽнерлек 

1034,40 - - - + + 

   

5 
А/к №1 контроль-

ҥткҽрҥ пункты бинасы 

канҽгатьлҽнерлек 
52,00 - - - + + 

   

6 

Тракторларны 

ремонтлау буенча 

мастерской бинасы 

канҽгатьлҽнерлек 

764,30 - - - + + 
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(а/к № 1) 

7 

1 нче колонна 

материаллары 

склады бинасы 

канҽгатьлҽнерлек 

626,20 - - - + + 

   
  

БАРЛЫГЫ 
БИНАЛАР 

    4173,80           

   

1 

Актҥбҽ ш.т.б. 
(АТЦ И ПРЦЭО) 

Җир  
Нормаларга туры 

килҽ 23267,00 - - - + + 

   

2 ҖИР 
Нормаларга туры 

килҽ 53643,00 - - - + + 

   
  

БАРЛЫГЫ 
ҖИРЛҼР 

    76910,00           

     

   
1 

Азнакай ш., 
Промбаза 

Гараж бинасы 
яхшы  316,20 - - - - - 

   

2 
Бина буяулар ҿчен 

склад 

канҽгатьлҽнерлек 
60,50 - - - - - 

   

3 
Материаллар склады 

бинасы 

канҽгатьлҽнерлек 
33,20 - - - - - 

   
  

БАРЛЫГЫ 
БИНАЛАР 

  
 

409,90           

   

1 
Актҥбҽ ш.т.б. 
(Азнакай УТТ) 

Махсус техникага 

хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм 

ремонтлау ҿчен бина 

канҽгатьлҽнерлек 

2195,70 - - - - - 
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2 
Бина контактсыз 

кирпеч конторасы 

канҽгатьлҽнерлек 
346,70 + + + + + 

   
  

БАРЛЫГЫ 
БИНАЛАР 

    2542,40           

   

1 

Актҥбҽ ш.т.б. 
(Азнакай УТТ) 

Җир 
Нормаларга туры 

килҽ 10504,00 - - - - - 

   

2 Җир 
Нормаларга туры 

килҽ 7544,00 - - - - - 

   

3 Җир 
Нормаларга туры 

килҽ 1269,00 + + + + + 

   
  

БАРЛЫГЫ 
ҖИРЛҼР 

    19317,00           

     

   
1 

 Актҥбҽ ш.т.б., 
Губкин ур., 24 

Административ 
каркас бина 

канҽгатьлҽнерлек 4583,60 + + + + + 

   
  

БАРЛЫГЫ 
БИНАЛАР 

    4583,6           

   
1 

 Актҥбҽ ш.т.б. 
Губкин ур., 24 

Җир 
Нормаларга туры 

килҽ 
4115,00 + + + + + 

     ИТОГО ЗЕМЛЯ     4115,00           

     

   

  

Азнакай районы 
буенча 
биналарның 
мҽйданы: 

    32611,87     

      
 

####### ####### 

  
Җир мҽйданы 
Азнакай районы 
буенча: 

    222327,00     
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Муниципальная подпрограмма 
"2019 -2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

инвестиция җҽлеп итҥчҽнлеген арттыру» 

Муниципаль ярдҽмче программа 

ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

Программаның исеме 2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай районы 
территориясендҽ инвестиция җҽлеп итҥчҽнлеген ҥстерҥ " 
район максатчан программасы» 

 (алга таба-Программа) 

Программаның 

заказчысы 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты  

Тҿп эшлҽҥчелҽр 

программасы 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге 

Программаның тҿп 

максаты 

Инвестициялҽр кҥлҽме ҥсеше инвестициялҽр җҽлеп 

итҥчҽнлеген арттыру хисабына. 

Программаның тҿп 

бурычлары 

- районда инвестицион климатны яхшырту; 

Программаны тормышка 

ашыру вакыты һҽм 

этаплары 

- инвестицион эшчҽнлекнең ҿстенлекле юнҽлешлҽрен 

ачыклау; 

Программаны һҽм тҿп 

чараларны 

башкаручылар 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

структур бҥлекчҽлҽре, оешмалар һҽм предприятиелҽр 

милек формасына һҽм физик затларга бҽйле тҥгел. 

Программаны тормышка 

ашыруның кҿтелгҽн 

нҽтиҗҽлҽре 

ҥсеш темпы барлык финанслау чыганакларыннан 

инвестициялҽр кҥлҽме ел саен чагыштырма бҽялҽрдҽ 2% 

тан да ким тҥгел. 

 
Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

Объект, җайга салу предметы һҽм программаның эш ҿлкҽсе: 
- ҽлеге программа объекты - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының инвестицион климаты; 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының инвестицион җҽлеп 

итҥчҽнлеге - җайга салу предметы; 
эшчҽнлек ҿлкҽсе-Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы 

икътисады һҽм социаль ҿлкҽсе. 
Программада кулланыла торган тҿшенчҽлҽр һҽм терминнар: 
- инвестицион климат-ул ҥзенчҽлекле икътисади климат, ул актив инвестицион 

эшчҽнлек аша милли байлыкның кҥлҽмен һҽм сыйфатлы ҥсешен тҽэмин итҽ. 
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Инвестицион климатның бер ҿлешенҽ инвестицион җҽлеп итҥчҽнлек һҽм инвестицион 
активлык керҽ; 

инвестицион җҽлеп итҥчҽнлек-районга инвестициялҽр җҽлеп итҥ интенсивлыгын 
яки инвестицион активлыкка бҽйле тҿрле объектив мҿмкинлеклҽр һҽм чиклҽҥлҽр 
җыелмасы; 

Инвестицион потенциал-инвестициялҽр ҿчен объектив алшартлар суммасы 
рҽвешендҽ тҿп макроикътисади кҥрсҽткечлҽрне исҽпкҽ алучы һҽм инвестициялҽҥ 
объектлары булуга һҽм тҿрлелегенҽ, шулай ук районның икътисади ҥсешенҽ бҽйле 
булган сыйфатлы характеристика; 

инвестиция куркынычын-ихтималы килеп чыгу финанс югалтулар нҽтиҗҽсендҽ 
непредвиденных алдан хҽллҽрне, ҥзгҽртҥ конъюнктуры һҽм башка объектив сҽбҽплҽр. 

Программа тҥбҽндҽге норматив актлар нигезендҽ эшлҽнгҽн: 
«Россия Федерациясендҽ капитал салу рҽвешендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган 

инвестиция эшчҽнлеге турында " 1999 елның 25 февралендҽге 39-ФЗ номерлы Федераль 
закон (23.07.2010 ел, №184-ФЗ редакциясендҽ)); 

2009 елның 30 июлендҽге «Татарстан Республикасында инвестиция эшчҽнлеге 
турында " 39-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы»; 

Программада актив инвестицион сҽясҽт формалаштыру буенча Азнакай 
муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган 
чараларны тормышка ашыру хисабына Азнакай муниципаль районының икътисадый 
потенциалын алга таба да арттыру ҿчен шартлар тудыруга юнҽлдерелгҽн чаралар бар. 

I. Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру ҿлкҽсенең Гомуми характеристикасы, 

проблемалар һҽм аларны чишҥ юллары 

Районда тҿп капиталга инвестициялҽр ҥсешенең тотрыклы тенденциясе барлыкка килде. 
2018 елда тҿп капиталга инвестициялҽр 9 500 миллион сум тҽшкил итте (бҽялҽҥ). Җан 

башына кертелгҽн инвестициялҽр кҥлҽме 153 166 сум тҽшкил итте. 
Инвестициялҽр структурасы, % 

 

 
 

Районның инвестицион җҽлеп итҥчҽнлеген арттыру һҽм инвестицион климатны 
яхшырту-куелган максатларга ирешҥдҽ иң мҿһим бурычларның берсе. 

"Азнакай сҿте»ҖЧҖ егҽрлеген арттыра һҽм модернизация алып бара. Җитештерҥ 
куҽтлҽрен яңартуга юнҽлдерелгҽн инвестициялҽр кҥлҽме якынча 50 миллион сум тҽшкил 
итҽ. Предприятие җитештерҽ торган атланмайның берничҽ сорты ислам кануннарына 
туры килҥ сертификатына ия. 

50,5 

7,1 1,4 
1,2 

0,4 

39,4 

Добыча полезных ископаемых 

Сельское хозяйство 

Обрабатывающие 

производства 
Строительство 

Торговля 

Прочие 
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Азнакай районының ит һҽм сҿт җитештерҥгҽ зур ҿлеш керткҽн алдынгы авыл 
хуҗалыгы предприятиелҽренең берсе « " Актҥбҽ»терлекчелек комплексы. Биредҽ биш 
мең ярым баш мҿгезле эре терлек асрала. Бер сыердан тҽҥлегенҽ уртача 20 
килограммнан артык сҿт савалар. Предприятие авыл хуҗалыгы җитештерҥенең иң 
алдынгы технологиялҽрен куллана торган тармак флагманы булып тора. 

2019 елда «Агрокҿч» ЯАҖ инвесторы тарафыннан банк Сукаеш авылы 
территориясендҽ бер миллиард сумнан артык бҽягҽ 2 мең башка сҿтчелек юнҽлешендҽге 
терлекчелек комплексы тҿзҥ планлаштырыла. Объект Татарстан Республикасының 
мҿһим инвестпроектлары исемлегенҽ керҽ. 40 тан артык яңа эш урыны булдыру 
планлаштырыла. 
Ел саен урта һҽм кече авыл хуҗалыгы предприятиелҽренең матди-техник базасы     

ныгытыла. Бер ел эчендҽ хуҗалыклар тарафыннан, ҥз акчалары хисабына, 54 миллион сумлык 
югары җитештерҥчҽн техника һҽм җиһазлар сатып алынган. 

2. Инвестициялҽр җҽлеп итҥ буенча Азнакай муниципаль районы эше турында 

Хҽзерге шартларда телҽсҽ кайсы территория, шул исҽптҽн Азнакай муниципаль 
районының ҥсеше аның икътисади потенциалын тулысынча файдалануга бҽйле. 
Инвестицион эшчҽнлекне активлаштыру икътисадның алга таба ҥсешенҽ ярдҽм итҽ, 
инвестициялҽр ярдҽмендҽ яңа предприятиелҽр тҿзелҽ һҽм, димҽк, ҿстҽмҽ эш урыннары 
булдырыла, гамҽлдҽге производстволар киңҽя, яңа тҿр товарлар һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне 
ҥзлҽштерҥ һҽм базарга чыгу тҽэмин ителҽ. 

2.3.1. Районның җирле ҥзидарҽ органнары инвесторлар эзлҽҥдҽ ҿстенлекле 
юнҽлешлҽр билгелҽде: 

- Кече милек рҽвешлҽрендҽге авыл хуҗалыгы предприятиелҽрен оештыру: 
терлекчелек, ҥсемлекчелек, авыл хуҗалыгы продукциясен саклау һҽм эшкҽртҥ. 

-Сҽнҽгать предприятиелҽре җитештерҥ ҿлкҽсен киңҽйтҥ. 
- Юл буе сервисын, җҽмҽгать туклануын ҥстерҥ. 
- Туристлык-рекреация тармагын ҥстерҥ. 
- Шҽхси торак тҿзелеше. 
2.3.2. Районның рҽсми сайтында урнашкан инвестиция мҽйданчыклары бҥлеп бирҥ 

белҽн Азнакай муниципаль районының инвестицион паспорты эшлҽнде.  
2.3.3. Потенциаль инвесторлар белҽн эш алып барыла.  
4.4. Барлык инвесторларга да консультация, мҽгълҥмати, хокукый ярдҽм кҥрсҽтелҽ. 
Шулай итеп, Азнакай районы территориясендҽ инвесторлар керҥ һҽм Инвестицион 

проектларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен максималь уңай шартлар тудырыла. 
Инвестициялҽр районның социаль һҽм җитештерҥ потенциалын структур ҥзгҽртеп 

коруның мҿһим чарасы булып тора, чҿнки инвестицион кертемнҽр нҽтиҗҽсендҽ хезмҽт 
кҥрсҽтҥ тармагы һҽм җитештерҥ ҥсҽ, тҿзелеш активлаша, продукция, эш урыннары киңҽя, 
яңа эш урыннары булдырыла, территориялҽр тҿзеклҽндерелҽ, тҿрле дҽрҽҗҽдҽге 
бюджетларга салым кертемнҽр тулыландырыла, алга таба алар социаль проблемаларны 
һҽм башкаларны чишҥгҽ юнҽлдерелҽ. 

Район авыл хуҗалыгы культураларын җитештерҥне арттыру, сҿт һҽм ит 
терлекчелеген ҥстерҥ ҿчен зур потенциалга ия. Ачык һҽм ябык грунт яшелчҽчелекне 
ҥстерҥ, экологик чиста продукция җитештерҥ ҿчен дҽ зур потенциал бар. Булган 
потенциалны гамҽлгҽ ашыру бары тик икътисад тармакларын техник яктан яңадан 
җиһазландыру, аз чыгымлы ресурсларны саклый торган технологиялҽрне тизҽйтеп кертҥ, 
предприятиелҽр специализациясе һҽм кооперациясе нигезендҽ генҽ мҿмкин. 

Районның агросҽнҽгать комплексы базасында заманча инновацион-җитештерҥ 
структурасын формалаштыру иң перспективы булып тора. Бу яңа югары технологияле 
производстволар булдыруны, районның авыл хуҗалыгы тармагына эре инвестициялҽр 
һҽм квалификацияле белгечлҽр килҥен, авыл халкын югары эш белҽн тҽэмин итҥне 
тҽэмин итҽчҽк. 
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Гамҽлгҽ ашыру авыл хуҗалыгы җитештерҥе һҽм тулаем агросҽнҽгать комплексы 
кҥлҽмен арттырырга, сҽнҽгать җитештерҥе, тҿзелеш комплексы кҥлҽмен арттырырга, 
социаль проблемаларны хҽл итҽргҽ, районның берлҽштерелгҽн бюджетына керҥлҽрне 
арттырырга мҿмкинлек бирҽчҽк проектларга ярдҽм итҥ планлаштырыла. 

Инвесторларны җҽлеп итҥнең нҽтиҗҽле ысулларының берсе-бизнес ҥсеше ҿчен 

уңай шартлар тудыру. 

Кызыклы идеялҽр һҽм проектлар булганда, аларны тҽкъдим ителҽ торган 

территориядҽ гамҽлгҽ ашыру мҿмкинлеген карарга мҿмкин. 

Азнакай муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнары инвесторлар белҽн 

партнерлык, нҽтиҗҽле һҽм ҥзара файдалы хезмҽттҽшлеккҽ йҿз тота. 

II. Тҿп максатлар һҽм бурычлар, программаны ҥтҽҥ этаплары һҽм сроклары, 

максатчан индикаторлары һҽм кҥрсҽткечлҽре 

2.1. Максат һҽм бурычлар. 

Программаның максаты-икътисадның ҿстенлекле тармакларына финанс ресурслары 
агымын арттыру һҽм интенсив икътисадый ҥсеш тҽэмин итҥ ҿчен территориянең 
инвестициялҽр җҽлеп итҥчҽнлеген арттыру. 

Ҽлеге максатка ирешҥ ҿчен бурычлар куела: 
- уңай инвестицион климат формалаштыру; 
- инновацион технологиялҽрне гамҽлгҽ кертҥ хисабына җитештерҥнең 

нҽтиҗҽлелеген арттыру; 
- бизнес алып бару стандартларына туры килҽ торган заманча икътисадый 

мҽйданчык буларак территория имиджын формалаштыру; 
- инвестициялҽҥ чыганакларын киңҽйтҥ һҽм аларның нҽтиҗҽлелеген арттыру. 

2.2. Программаны ҥтҽҥ сроклары. 

Азнакай муниципаль районының инвестициялҽр җҽлеп итҥчҽнлеген кҥтҽрҥ ярдҽмче 

программасын гамҽлгҽ ашыру вакыты - 2019 елдан 2023 елга кадҽр. 

III. Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашырудан кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽр 

Программаның максатларын тормышка ашыру инвестициялҽр урнаштыру ҿчен 
җҽлеп итҽ торган урын буларак, районның инвестицион климатын эзлекле район имиджы 
сҽясҽтен ҥткҽрҥ юлы белҽн районның инвестицион климатын яхшыртуга юнҽлтелгҽн. 

Программаны ҥтҽҥ Азнакай муниципаль районы территориясендҽ инвестицион 
процессларны активлаштырырга, икътисадка инвестициялҽр кертҥне арттырырга һҽм 
икътисад ҥсешенең инвестицион - инновацион моделенҽ кҥчҥ ҿчен шартлар тудырырга 
мҿмкинлек бирҽчҽк. 

Инвестицион сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыруга комплекслы һҽм эзлекле якын килҥ ярдҽм 
итҽчҽк: 

инвестицион климатны яхшырту, инвестицион инфраструктура элементларын алга 
таба ҥстерҥ, дҽҥлҽт — шҽхси партнерлык механизмнарын кертҥ; 

яңа эшлекле элемтҽлҽрне киңҽйтҥ һҽм урнаштыру; 
Татарстан Республикасы һҽм кҥрше тҿбҽклҽр товар җитештерҥчелҽре белҽн 
хезмҽттҽшлек итҥ һҽм хезмҽттҽшлекне киңҽйтҥ турында яңа килешҥлҽр тҿзҥ.
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VI. Ярдҽмче программа чаралары системасы 

№

п/п 

Чараның исеме Ҥтҽҥ сроклары башкаручылар 

Норматив-хокукый базаны камиллҽштерҥ 

1. 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2009 

елның 15 апрелендҽге 274-37 номерлы Карарын тормышка 

ашыру 

"Нигезлҽмҽ турында" Азнакай муниципаль районының дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль милкендҽге җир кишҽрлеклҽрен бирҥ 

тҽртибе хакында (яңа редакциядҽ) 

даими 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

2. 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2009 

елның 26 августындагы 299-40 номерлы Карарын гамҽлгҽ 

ашыру) "Азнакай муниципаль районы муниципаль милегенҽ 

ия булу, файдалану һҽм аның белҽн эш итҥ тҽртибе турында 

"гы Положениене яңа редакциядҽ тормышка ашыру" 

даими 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

3. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 26 апрелендҽге 93-28 

номерлы Карарын гамҽлгҽ ашыру  

"Азнакай муниципаль районының "Азнакай шҽһҽре" 

муниципаль берҽмлегеннҽн файдалану һҽм файдалану 

тҽртибе турында "Нигезлҽмҽ" 

даими 

Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты; 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

4 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты карары 

2011 елның 11 апреле № 80 

"Азнакай муниципаль районының бюджет һҽм автоном 

даими  

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитҽкчесенең инфраструктура 

буенча урынбасары; 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 
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учреждениелҽренең тҿп чараларына капитал салулар 

рҽвешендҽ Азнакай муниципаль районының муниципаль 

милкендҽге капиталь тҿзелеш объектларына бюджет 

инвестициялҽре бирҥ турында" 

комитетының архитектура һҽм 

инфраструктура ҥсеше бҥлеге; 

 

Инвестицион проектларга муниципаль ярдҽм кҥрсҽтҥ 

4. 
Азнакай муниципаль районының Инвестицион советында 

инвестицион проектларны карау, Комиссия бҽялҽмҽсе 
даими 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 

бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы 

5. Инвестицион проектларны алып бару даими 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 

бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы 

Развитие инвестиционной деятельности 

6. 

Булган мҽйданчыкларда яңа инвестицион проектлар ҿчен 

инвесторлар эзлҽҥ, алга таба ярдҽм итҥ, ярдҽм итҥ 
даими 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 

бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы 

7.. 

Яңа инвестицион мҽйданчыклар булдыруга ярдҽм итҥ һҽм 

аларны реклама 
даими 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 

бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы 

8 

Инвесторлар белҽн хезмҽттҽшлек турында килешҥлҽр тҿзҥ 

даими 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының юридик бҥлеге. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 
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комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 

бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы; 

Инвестицион процессны мҽгълҥмати тҽэмин итҥ 

9 
Азнакай муниципаль районының инвестицион паспортын 

эшлҽҥ, бастырып чыгару һҽм ел саен яңарту 
Ел саен 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 

бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы 

10 

Районның җирле ҥзидарҽ органнары эшчҽнлеге турындагы 

материалларны рҽсми сайтта һҽм массакҥлҽм мҽгълҥмат 

чараларында бастырып чыгару 

даими 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 

бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы 

Җҽмҽгатьчелек һҽм ММЧ белҽн эшлҽҥ 

бҥлеге 

Районның имиджын формалаштыру һҽм маркетинг 

11 

Территориялҽрне социаль-икътисадый ҥстерҥгҽ 

юнҽлдерелгҽн грантлар алу максатларында республика һҽм 

Россия дҽрҽҗҽсендҽ ҥткҽрелҽ торган конкурсларда катнашу 

Ел саен 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 

бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы 

12 
Район предприятиелҽренең район һҽм тҿбҽк 

кҥргҽзмҽлҽрендҽ катнашуы 
даими 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 

бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы; 

13 Рҽсми сайтта районның социаль-икътисадый ҥсешенең тҿп 

кҥрсҽткечлҽре буенча республика рейтингында урыны 
Квартал саен Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ 
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турында мҽгълҥмат урнаштыру бҥлеге, Азнакай муниципаль районының 

Инвестиция советы 

14 
Башкортстанның мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽге Чик буе 

районнары белҽн хезмҽттҽшлек 
даими 

Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты 
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V. Ярдҽмче программаны ресурслар белҽн тҽэмин итҥ 

 

Программаны финанслау предприятиелҽрнең ҥз акчалары, банк кредитлары, 

инвесторлар акчалары, грантлар, юридик һҽм физик затларның финанс чаралары керҽ 

торган барлык бюджет һҽм бюджеттан тыш чыганаклар хисабына гамҽлгҽ ашырыла. 

VI. Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ 

Программаны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ тҿп капиталга инвестициялҽр кҥлҽме ел 
саен чагыштырма бҽялҽрдҽ 2% тан да ким булмаска тиеш. 

Таблица 5 

Программаны тормышка ашыру нҽтиҗҽлелеге кҥрсҽткечлҽре 

№ 
п/
п 

Кҥрсҽткеч атамасы 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 

1 Финанслауның барлык 

чыганаклары хисабына тҿп 

капиталга инвестициялҽр кҥлҽме, 

млрд. сум 

10,2 10,8  11,5 12,2  13,0 

2 Тҿп капиталга инвестициялҽр 

кҥлҽме (бюджет акчаларын исҽпкҽ 

алмыйча), 1 кешегҽ исҽплҽгҽндҽ, 

мең сум 

204,14 214,35 225,00 230,00 235,00 

 

VII. Ярдҽмче программалар белҽн идарҽ итҥне оештыру һҽм аның ҥтҽлеше 

барышын контрольдҽ тоту 

 
Озак сроклы максатчан программаның муниципаль заказчысы-Азнакай муниципаль 

районы башкарма комитеты (Икътисад, Сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге) озак сроклы 

максатчан программаны тормышка ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҿчен ел саен 

Азнакай муниципаль районы башлыгының «Азнакай муниципаль районында инвестицион 

сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽре турында» отчеты ҽзерлҽнҽ, ул хисап елыннан соң 

килҽсе елның беренче апреленҽ кадҽр районның рҽсми сайтында урнаштырыла. 

Программа ҥтҽлешенең максатчан индикаторларын ҥтҽҥ йомгаклары Федераль дҽҥлҽт 

статистикасы хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органы 

мҽгълҥматлары нигезендҽ 01.01 торышына билгелҽнҽ. Хисап елы. 

VIII. Азнакай муниципаль районының потенциаль инвесторларына инвестицион 

тҽкъдимнҽр 

Барлык потенциаль инвесторларга да Азнакай муниципаль районының 
инвестицион җҽлеп итҥчҽнлеген һҽм булган резервларны максималь рҽвештҽ кулланырга 
тҽкъдим итҽбез. Муниципаль районның тҿп конкурент ҿстенлеклҽре: географик яктан 
уңайлы урын, халыкның югары тормыш дҽрҽҗҽсе, квалификацияле кадрлар, социаль 
тотрыклылык, производстволарны, складларны һҽм офисларны отышлы бҽядҽн 
урнаштыру ҿчен инженерлык челтҽрлҽренҽ тоташкан буш мҽйданнар кҥп. Тҿрле милек 
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формасындагы предприятиелҽрнең гамҽлдҽ булмаган җитештерҥ мҽйданнары, тҿрле 
дҽрҽҗҽдҽге ҽзерлек белҽн, шул исҽптҽн «Татнефть»ААҖ мҽйданнары. 

Уңдырышлы туфрак районның тҿп байлыгы булып тора. Авыл хуҗалыгын ҥстерҥ Азнакай 
җире дивидендларының сизелерлек ҿлешен китерергҽ тиеш. Инвестиция проектларының 
чыгымын Озак вакытка кайтаруга карамастан, экологик яктан чиста авыл хуҗалыгы 
продукциясен алу мҿмкинлеге безнең районның ҿстенлеклҽреннҽн берсе. 
 

8.1. Сәнәгатьтә 

Производство строительных материалов. 

Максаты-кирпеч, блоклар, металлопрофиль һҽм башка тҿзелеш материаллары 

җитештерҥ. 

Ресурслар-Азнакай муниципаль районы территориясендҽ тҿзелеш материаллары 

җитештерҥ чиклҽнҽ. 

2014-2020 елларда Азнакай муниципаль районында торак тҿзҥ, шул исҽптҽн 
ветераннар, яшь гаилҽлҽр, участковыйлар һҽм тд.торак тҿзҥ, кҥп функцияле ҥзҽклҽр, 
клублар, ФАПлар һҽм социаль сфераның башка объектларын тҿзҥ һҽм капиталь 
ремонтлау буенча тҿрле федераль һҽм республика программаларын гамҽлгҽ ашыру 
кысаларында тҿзелеш материаллары зур кҥлҽмдҽ кирҽк. 

Продукцияне кулланучыларның тҿп тҿркемнҽре: тҿзелеш предприятиелҽре, Азнакай 

муниципаль районында һҽм якын-тирҽ районнарда яшҽҥчелҽр. 

8.2.Авыл хуҗалыгында 
Район авыл хуҗалыгы культураларын җитештерҥне арттыру, сҿт һҽм ит 

терлекчелеген ҥстерҥ ҿчен зур потенциалга ия. Ачык һҽм ябык грунт яшелчҽчелекне 
ҥстерҥ, экологик чиста продукция җитештерҥ ҿчен дҽ зур потенциал бар. Булган 
потенциалны гамҽлгҽ ашыру бары тик авыл хуҗалыгы тармагын техник яктан яңадан 
җиһазландыру, аз чыгымлы ресурсларны саклый торган технологиялҽрне тизҽйтеп кертҥ, 
предприятиелҽр специализациясе һҽм кооперациясе, хуҗалык итҥнең кече формаларын 
ҥстерҥ нигезендҽ генҽ мҿмкин. 

Бҿтендҿнья сҽҥдҽ оешмасы талҽплҽре нигезендҽ терлеклҽрне сую тыела. Ит сату 
ҿчен билгелҽнгҽн барлык терлек махсус мҽйданчыкларда яки терлек чалу цехларында 
халыкара стандартлар нигезендҽ җиһазландырылган булырга тиеш. Онытылган 
хайваннар калдыкларын утильлҽштерҥ кертелҽ. Ветеринария хезмҽте бҽялҽмҽсе 
булмаганда һҽм тиешле клейм булмаган базарларда ит сату рҿхсҽт ителми. 

Яңа кагыйдҽлҽр терлекчелек тармагы һҽм керемнҽрнең кҥп ҿлешен терлек 
ҥрчетҥдҽн һҽм сатудан алган халыкның бер ҿлеше ҿчен аерым ҽһҽмияткҽ ия.  

Татарстан Республикасы Хҿкҥмҽте терлек чалу цехларын һҽм мҽйданчыкларын 
булдыру буенча максатчан эш алып бара, алар хайваннарның тирелҽрен беренчел 
эшкҽртҥ проблемасын да хҽл итҽргҽ ярдҽм итҽчҽк, чҿнки бҥген аларны куллану ҿчен 
яраклы тҥгел һҽм юкка юкка юкка юкка гына юкка чыгаралар. 

Терлек чалу цехлары һҽм махсуслаштырылган мҽйданчыклар булдыру 
мҽсьҽлҽлҽре белҽн ныклап шҿгыльлҽнҥчелҽргҽ районның җирле ҥзидарҽ органнары 
тарафыннан максималь ярдҽм кҥрсҽтелҽчҽк. « Стҽрле» ҖЧҖ территориясендҽ сугым 
цехы урнаштыру мҿмкинлеге бар, барлык сораулар буенча авыл хуҗалыгы оешмалары 
җитҽкчесенҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ мҿмкин. 

Бҥлҽк авылында " Корбанов» КФХсы авыл хуҗалыгы формированиесендҽ сҿт 
эшкҽртҥне оештыру ҿчен шартлар бар, бина, сыер сҿте җитҽрлек кҥлҽмдҽ,якын-тирҽ 
КФХ, шҽхси ярдҽмче хуҗалык һҽм башка хуҗалык җитҽкчелҽре белҽн кызыксыналар. 

"Мҽсгут «авыл җирлегендҽ авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерҥ, теплица тҿзҥ 
ҿчен 20 га җир бирҥ мҿмкинлеге бар. 
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Авылда урта сыйныф формалаштыру, авыл халкының хезмҽт активлыгын арттыру, шулай 
ук фермер хуҗалыкларын һҽм шҽхси хуҗалыкларны ҥстерҥ максатларында авыл 
җирлегендҽ «Гаилҽ фермалары авылы» пилот проекты эшлҽнде.

 
1.3. Мәгариф ӛлкәсендә 

Шәхси балалар бакчасы ачылу 
Максат-мәктәпкәчә учреждениеләрдә ӛстәмә урыннар белән тәэмин итү. 
Бүген мәктәпкәчә белем бирү системасына кертелә торган финанс ресурслары 

системаның хәзерге этапта булган ихтыяҗын тулысынча тәэмин итми. Ресурслар 
дефициты мәктәпкәчә белем бирү белән тәэмин итүгә дә, мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениеләрендә тоту шартларына да йогынты ясый. 
Азнакай шҽһҽренең яңа микрорайоннарында мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларны колачлау 
проблемасы аеруча кискен тора. Тупяус һҽм Яна Юл. Бҥгенге кҿндҽ мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге 
балалар саны 0 яшьтҽн 7 яшькҽ кадҽр: 
Мяняус авылында 120 бала яши. 
Яңа Юл поселогында-216 бала. 
2014 елның 1 гыйнварына Азнакай шҽһҽре буенча 0 яшьтҽн алып 7 яшькҽ кадҽрге 
балалар саны 796 бала тҽшкил итҽ. 
Конкурент ҿстенлеклҽре шҽхси бакчалары: 
керҥ чиратлары булмау; 

бала ҿчен уңайлы шартлар тудыру, аның иминлеген тҽэмин итҥ; 
индивидуаль якын килҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҥче тҿркемдҽ балалар саны аз; 
югары квалификацияле хезмҽткҽрлҽр булу; 
бай белем бирҥ процессы, авторлык методикаларын куллану (Монтессори, Штейн 

һ. б.).); 
уен һҽм уку материаллары белҽн яхшы җиһазландырылган; 
сыйфатлы һҽм тҿрле туклану (Дҥрт яки биш тапкыр кулланыла торган)); 
эш графигының сыгылмалы булуы, ял кҿне тҿркемнҽре булу; 
балаларны ташу мҿмкинлеге. 
Ӛстенлекләр шәхси бизнес ӛчен: 
1. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә хәзерге вакытта барлык белем 

бирү учреждениеләре ӛчен уртак булган салым ташламалары таратыла. 
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2. Белем бирҥ учреждениесе тарафыннан барлык дҽрҽҗҽдҽге башкарма хакимият 
органнары карары буенча алынган мҿлкҽт табышка салым исҽплҽгҽндҽ керемгҽ 
керми.РФ НК 251 ст 1 п); 

3. Белем бирҥ учреждениелҽренҽ субсидиялҽр һҽм субвенциялҽр рҽвешендҽ 
бҥлеп бирелҽ торган акчалар максатчан финанслау чаралары дип таныла һҽм табышка 
салымга салына торган керемгҽ керми. 14 п 

4.РФ НК 284.1 статьясы, ҽйдҽп баручы мҽгариф һҽм (яки) медицина эшчҽнлеге 

предприятиелҽренҽ табышка салым исҽплҽҥ ҿчен нульле ставкадан файдаланырга хокук 

бирҽ: шҽхси бакча мҽгариф тҽ, медицина эшчҽнлеге дҽ алып бара (медкабинет булган 

очракта). 

4.4.Физик культура һәм спорт ӛлкәсендә 
Физкультура-спорт эшенең нҽтиҗҽлелегенең тҿп кҥрсҽткече булып халыкны даими 

рҽвештҽ физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнеп тору тора. Бҥгенге кҿндҽ 
шҿгыльлҽнҥчелҽр саны – 20 448 (32,03 %). 

Дҿньяда бик кҥп спорт ярышлары – Олимпиада да, дҿнья чемпионатлары да, дҿнья 
кубоклары да, гран-при да. Ҽмма алар барысы да спортчылар ҿчен генҽ ҥткҽрелми, бу 
ҽле иллҽрнең кҿндҽшлеге дҽ. Һҽр ил ҥзенең иң сҽламҽт, кҿчле һҽм спорт сҿюче 
яшьлҽрен кҥрсҽтергҽ тели. Ҽмма бу ярышлар спорт белҽн генҽ чиклҽнми, бу ҽле бик зур 
акчалар да. Спорт-инвестициялҽҥ ҿчен бик зур мҽйданчык. Шҽхси инвесторларга яшь, 
ҥсеп килҥче балаларга акча салу иң яхшысы. Спортсменнардан тыш, бу спорт 
комплекслары, боз сарайлары, стадионнар да булырга мҿмкин. Ҿстҽвенҽ, файдадан тыш, 
стадион тҿзелешен яшь егетлҽргҽ дҽ, тулаем шҽһҽргҽ дҽ зур ярдҽм кҥрсҽтергҽ мҿмкин. 
Бу объектта ярышлар, тҿрле чаралар ҥткҽрергҽ, яки гаилҽ белҽн кичлҽрен генҽ килергҽ 
мҿмкин булачак. Спортка инвестициялҽр-илнең мҽдҽни ҥсешенҽ зур ҿлеш. Спортка 
инвестициялҽҥ-бик файдалы һҽм файдалы шҿгыль, ул бик кҥп файдалы функциялҽр, 
табыштан алып яшьлҽрнең мҽдҽни һҽм физик ҥсешенҽ кадҽр ҥз эченҽ ала. 

Яңа Юл «микрорайонында комплекслы кҥп функцияле, икътисади нҽтиҗҽле ҥзҽк 
булдыру. 

Ҽлеге ҥзҽкнең позициясе җибҽрелҽчҽк: 
спорт белҽн шҿгыльлҽнҥнең һҽркем ҿчен ҥтемле һҽм уңайлы булуы; 
ҥзҽк базасында спортның кҥп тҿрлҽрен колачлау ҿстҽмҽ зона хезмҽтлҽрен ҿстҽмҽ 

тҽэмин итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк; 
сыйфатлы итеп кҥнегҥлҽр ясарга һҽм яңадан торгызылырга мҿмкин булган спорт 

комплексын тҿзҥ; 
канҽгатьлҽндерҥ ихтыяҗларын профессиональ спортчылар һҽм яратучылар. 
Проектның максатлары: 
Спорт һҽм якын спорт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ клиентка юнҽлеш бирҥнең 

яңа фазасын булдыру. 
Халык ҿчен хҽзерге шартларда физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнҥнең 

һҽркем ҿчен мҿмкин булуын тҽэмин итҥ; 
Азнакай шҽһҽре территориясендҽ физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнҥне 

оештыруның заманча технологиялҽрен һҽм методикаларын гамҽлгҽ кертҥ; 
Шҽһҽр, район һҽм Татарстан Республикасының җыелма командалары ҿчен спорт 

резервын ҽзерлҽҥ ҿчен сыйфатлы шартлар тҽэмин итҥ; 
Халыкның сҽламҽтлҽндерҥ ялын оештыру. 
Проектның максатлары: 
Спорт һҽм якын спорт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ клиентка юнҽлеш бирҥнең 

яңа фазасын булдыру. 
Халык ҿчен хҽзерге шартларда физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнҥнең 

һҽркем ҿчен мҿмкин булуын тҽэмин итҥ; 
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Азнакай шҽһҽре территориясендҽ физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнҥне 
оештыруның заманча технологиялҽрен һҽм методикаларын гамҽлгҽ кертҥ; 

Шҽһҽр, район һҽм Татарстан Республикасының җыелма командалары ҿчен спорт 
резервын ҽзерлҽҥ ҿчен сыйфатлы шартлар тҽэмин итҥ; 

Халыкның сҽламҽтлҽндерҥ ялын оештыру. 
Проектның гомуми концепциясеннҽн һҽм базарда аның позициясеннҽн чыгып, 

максатчан аудиториянең килҽсе категориялҽре бҥлеп бирелгҽн, алар гамҽлгҽ 
ашырылырга тиешле потенциаль ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥгҽ юнҽлдерелгҽн: 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль спорт учреждениелҽре (балалар-яшҥсмерлҽр спорт 
мҽктҽплҽре, район спорт федерациялҽре); 

коммерция оешмалары – гомуми белем бирҥ учреждениелҽре-универсаль уен залы 
арендасы, йҿзҥ бассейны, фитнес-ҥзҽк, туклану, медицина-тернҽклҽндерҥ комплексы, 
ҿстҽмҽ функциональ бҥлмҽлҽр; 

халык – тҿрле яшь тҿркемнҽре, катламнары-бассейн, универсаль уен залы 
арендасы, фитнес-ҥзҽк, туклану, медицина-тернҽклҽндерҥ комплексы, ҿстҽмҽ 
функциональ бҥлмҽлҽр; 

планлаштырылган ҥзҽк нигезендҽ тҿзелгҽн балалар-яшҥсмерлҽр спорт 
мҽктҽплҽре. 

Килеп туган вҽзгыятьне анализлау тҥбҽндҽге потенциаль конкурент ҿстенлеклҽре 
турында сҿйлҽргҽ мҿмкинлек бирҽ: 

шҽһҽрнең ҽлеге микрорайоны (Яңа Юл бистҽсе) проект белҽн чагылдырылган 
спорт объектларының кирҽкле базасы юк, бу проектны тормышка ашыруга ҿстҽмҽ 
мотивация турында сҿйлҽргҽ мҿмкинлек бирҽ; 

комплекслы спорт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ буенча базарда шундый ук тҽкъдимнҽр 
булмау; 

объект белҽн спорт менеджменты ҿлкҽсендҽ профессиональ идарҽ итҥ компаниясе 
идарҽ итҽчҽк, бу планлаштырылган табышны генерациялҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк; 

муниципаль район җитҽкчелҽренең спорт ҿлкҽсендҽге социаль проектларны ҥстерҥ 
белҽн кызыксынулары. 

Проектлаштырганда һҽм тҿзегҽндҽ заманча технологиялҽр һҽм материаллар 
куллану планлаштырыла. Шулай ук проект белҽн программа тҽэмин ителешен кулланып, 
спорт ҥзҽге белҽн идарҽ итҥнең заманча формаларын кертҥ кҥздҽ тотыла. 

Моннан тыш, спорт ҥзҽген файдалануга тапшырганнан соң, комплекслы нигездҽ 
сҽламҽтлҽндерҥ юнҽлешендҽге тҿркемнҽр белҽн шҿгыльлҽнҥне оештыру буенча уникаль 
методиканы эшлҽҥ мҿмкин, бу спорт комплексының барлык объектларын йҿклҽҥнең 
артуына һҽм тигезлегенҽ китерҽчҽк. 

Проектның урнашу урыны: ТР Азнакай районы Азнакай шҽһҽре, мкр. Яна Юл. 
1.5.Сәламәтлек саклау ӛлкәсендә 
Бҥгенге кҿндҽ, безнең районда булмаган башка медицина хезмҽтлҽре арасында 

һҽм шул ук вакытта, безнең карашка, халык арасында иң кирҽкле медицина хезмҽтлҽре 
тҿрлҽре булып тора: 

1.ПЦР анализларга лаборатория диагностикасы (Казан шҽһҽренең «Биомед» 
лаборатория – диагностика ҥзҽге филиалын 2019-2023 елларда ачу варианты булырга 
мҿмкин.) 

2.2019-2023 елларда Азнакай шҽһҽрендҽ балалар ҿчен заманча ортопедия, ортодонтика 
хезмҽте булган шҽхси стоматология клиникасын ачу. 

3.Азнакай шҽһҽрендҽ шҽхси "косметологик салон" ачу. 2019-2023 еллар. 
8.6. Мәдәният ӛлкәсендә 
Максат-район халкының ял һәм күңел ачу үзәкләрен булдыру. 
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Бүгенге кӛндә Азнакай шәһәрендә бер мәдәни–ял итү тибындагы учреждение – 
Азнакай муниципаль районының шәһәр Мәдәният сарае эшләп килә, ул шәһәр һәм 
районның тӛп мәдәни үзәге булып тора, әлбәттә, җитәрлек түгел. Ә Азнакай шәһәре 
һәм шәһәр тибындагы бистәсе. Актүбә бистәсендә заманча парк зонасы бар, анда 
аттракционнар ӛчен урыннар бирелгән, спорт һәм ял итү зоналары бар. 

Аттракционнар вакыты талҽплҽренҽ туры килҽ торган яңа парклар булдыру 
нҽтиҗҽсендҽ бирегҽ шҽһҽр халкы гына тҥгел, ҽ бҿтен район һҽм тирҽ-юньдҽ яшҽҥчелҽр 
дҽ килҽчҽк.  

Заманча кинозал булдыру. 
Районда кинозал тҿзҥ мҽсьҽлҽсе кискен тора, бҥгенге кҿндҽ кинотеатр юк. Шҽһҽр 

һҽм район халкы кинофильмнар карау ҿчен кҥрше шҽһҽрлҽргҽ йҿри. 
Максат-халыкның мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү ӛчен шартлар 

тудыру. 
Ресурслар-барысы да социаль-мәдәни инфраструктуралы мегаполиста була 

алмый. Заманча җиһазландырылган кинозал ачылу күп санлы тамашачыларны җәлеп 
итәчәк. 

Азнакай муниципаль районының «халыкка кино хезмҽте кҥрсҽтҥ " муниципаль 
бюджет учреждениесе кинофильмнар авыл клуб учреждениелҽренҽ, мҽктҽплҽргҽ, 
балалар бакчаларына барып кҥрсҽтелҽ. 2013 елда «халыкка кино хезмҽте кҥрсҽтҥ» 
муниципаль бюджет учреждениесенең тулаем җыемы 144 600 сум тҽшкил итте, 5438 
тамашачыга, шул исҽптҽн 3826 балага хезмҽт кҥрсҽтелде, 110 фильм, 455 сеанс 
кҥрсҽтелде, шул исҽптҽн 314 - балалар, 89 - хҽйрия сеанслары. 

Ял итҥ, иҗат итҥ ҿчен уңай шартлар тудыру, районда яшҽҥчелҽрнең мҽдҽни 
казанышларына җҽлеп итҥ максатыннан кҥп функцияле мҽдҽни ҥзҽк тҿзҥ зарур. 

Азнакай шҽһҽрендҽ кҥпфункцияле комплекс тҿзҥ 120 урынга Кино-трансформер 
һҽм кҥргҽзмҽ-бию залы белҽн мҽдҽни ҥсеш ҥзҽген урнаштыруны кҥздҽ тота. Бина 
каршында 150 машинага парковка урнаштырылачак. 

Шҽһҽрнең кҿньяк-кҿнчыгыш торак микрорайонында 3,0 гав мҽйданы булган җир 
кишҽрлеге муниципаль милектҽ. Коммуникациялҽргҽ тоташтыру мҿмкинлеге бар. 

 
Спутник картасында МФКЦ ӛчен җир кишәрлеге урнашкан
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Азнакай шҽһҽренең кҿньяк-кҿнчыгыш торак микрорайонын планлаштыру 

проектыннан чыгару.

 
8.7.Актүбә шәһәр тибындагы поселогы муниципаль берәмлегенең тәкъдимнәре 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актҥбҽ ш. т. п. җирлегенең 

гомуми характеристикасы. 
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Шҽһҽр җирлеге 1956 елда 7 июльдҽ оеша, Татарстан Республикасы Азнакай 
районында Бҿгелмҽ - Бҽлҽбҽй калкулыгында, диңгез дҽрҽҗҽсеннҽн 300 метр ераклыкта 
урнашкан. 

Авыл җирлеге территориясе-1095г, шул исҽптҽн  
Җирлек территориясендҽ урнашкан торак пунктлар саны -1. 
2014 елның 1 гыйнварына-9,5 мең кеше. 
2014 нче елның 1 нче мартына бистҽдҽ 43 кеше эшсез дип исҽплҽнҽ. 
Поселок чигендҽ җирлҽрнең гомуми мҽйданы 01.01.2014-373,43 га. 
Юллар озынлыгы -38,483 км  
2014 елның 1 гыйнварына «Актҥбҽ ш. т. б.» МБ торак фондының гомуми мҽйданы 

153,5 мең кв. м. тҽшкил итҽ. 
138 федераль закон нигезендҽ кҥп балалы гаилҽлҽргҽ бистҽдҽ шҽхси торак 

тҿзелеше ҿчен 112 җир кишҽрлеге һҽм торак тҿзелеше ҿчен 31 җир кишҽрлеге бирелде. 
Шҽхси сектор 1015 ишегалды бар. 

Тҿзелеш, пиломатериаллар базары, техник хезмҽт кҥрсҽтҥ станциялҽре ачу ҿчен 
мҿмкинлеклҽр бар. 

Актҥбҽ бистҽсе " муниципаль берҽмлеге башкарма комитеты потенциаль 
инвесторларга һҽм кызыксынган затларга адреслар буенча җир мҽйданнары тҽкъдим итҽ: 
1.Ҽлмҽт тракты, җир кишҽрлеге мҽйданы 23169 кв.м (промзона) сҽнҽгать объектлары 
ҿчен. Җир участогына килҥ юлы-асфальт, административ-эшлекле ҥзҽктҽн ерак тҥгел, 
электр челтҽренҽ, су белҽн тҽэмин итҥгҽ тоташтыру мҿмкинлеге бар.  
Участокның башка характеристикалары. 

Кара туфрак тҿре. Мҽйдан рельефы-тигез горизонталь ҿслекле тигезлек. Җир кату 
тирҽнлеге-1,4-1,6 м, су басу мҿмкинлеге юк. 

2.Бҿгелмҽ тракты, җир кишҽрлеге мҽйданы 5600 кв.м (промзона, элекке заправка) 
сҽнҽгать объектлары ҿчен. Җир участогына - асфальт юл, административ-эшлекле 
ҥзҽктҽн ерак тҥгел, электр челтҽренҽ, су белҽн тҽэмин итҥгҽ тоташтыру мҿмкинлеге бар.  

Участокның башка характеристикалары.  

Кара туфрак тҿре. Мҽйдан рельефы-тигез горизонталь ҿслекле тигезлек. Җир кату 
тирҽнлеге-1,4-1,6 м, су басу мҿмкинлеге юк. 

8.8.Туризмны үстерү ӛлкәсендә тәкъдимнәр 
"Азнакай» туристик-рекреацион территориясен булдыру проекты (алга таба ТРТ) 

«Буревестник «НОУ коллективы тарафыннан эшлҽнгҽн. Проектның максаты-Азнакай 
районы ҿчен инновацион тармак буларак ТРТ оештыру. ТРТ-туризм ҿлкҽсендҽ ҥсеш һҽм 
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тҿзелҽ торган махсус икътисади территория тҿре. Проект " экологик 
белем бирҥ, этнография һҽм тарих, спорт туризмы һ.б. юнҽлешлҽр буенча туристлар 
җҽлеп итҥне кҥздҽ тота. 

Туристик маршрутлар тҿрле максатчан категориялҽрне кҥздҽ тота, шул исҽптҽн 
пенсионерлар, инвалидлар, студентлар, спортчылар һҽм башкалар. Туристларның һҽр 
категориясе ҿчен тҿрле дҽрҽҗҽдҽге кыенлыклар, техник җиһазлар һҽм сукмаклар 
озынлыгы булган маршрутлар эшлҽргҽ мҿмкин. 

Теге яки бу юнҽлешне ҥстерҥ ҿчен ҥзҽклҽр ачарга мҿмкин, мҽсҽлҽн, нинди дҽ 
булса спорт тҿре яки хҽтта спорт тҿре белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен шартлар тудырылачак 
спорт ҥзҽге яки инвалидлар белҽн эшлҽҥ ҥзҽге.  

Маршрутны узуга санаторийларда, лагерьларда ял итҥчелҽр дҽ җҽлеп ителҽ ала; 
килҥчелҽр бҿтен гаилҽлҽре белҽн, балалар һҽм ҿлкҽн яшьтҽге кешелҽр булсынмы, 
маршрут буенча гид белҽн уза алачаклар. 

 
8.8.1. Туризмны үстерүнең перспектив юнәлешләре  
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     - агротуризм: 
а) умартачылык урыннары, умарталар; 
б) теплица хуҗалыклары; 
в) фермалар, авыл җирлеклҽренең кҿнкҥреше һҽм аларның халкы белҽн танышу; 
г) Буа хуҗалыклары; 
д) урман питомнигы; 
- спорт туризмы: 
а) парапланга очулар; 
б) Ык елгасы буенча сплавалар; 
в) ат маршрутлары;  
Г) Ҽлки һҽм Чҽкҽн авыллары янында кыяга менҥ; 
д) Велопоходлар; 
- туган якны ҿйрҽнҥ тарихы: 
а) "каберлеклҽрне нҽрсҽ сҿйли" (XVII-XIX гасырларда район тарихы); 
б) «бакыр Драконы эзлҽре буйлап» (Азнакай районында медицина составында булган руд 
чыгару тарихы); 
в) «Добулгарский период» (Азнакай районының археологик һҽйкҽллҽре); 
г) «гражданнар сугышы чоры» (вилочниклар восстаниесе буенча); 
д) «зур нефть вакыты»; 
- этнографик туризм: 
ҽ) йолалар (туй); 
б) бҽйрҽмнҽр (Сабантуй, Корбан бҽйрҽме); 
в) һҿнҽр (чигҥ, буяу, кузнечное эш, лепка, чҥлмҽк ясау эше) 
- экологик агарту: 
а) сурка байбакның яшҽҥ урыннары; 
б) урман-дала зонасы; 
в) урман патшалыгы; 
 һҽм башкалар. 
 
8.8.2. ТРК «Урочище Чәкән» 

           Азнакай районы территориясендҽ туристлык ҥзҽге буларак «Урочище Чекан» 
туристлык-рекреацион комплексын тҿзҥ мҿмкин. 

 Урочище Ык елгасы ярының бер ҿлеше белҽн «Чатыр-Тау " дҽҥлҽти комплекслы 
табигать тыюлыгының бер ҿлеше булып тора. Заказчы ТР Министрлар Кабинетының 2005 
елның 18 июлендҽге карары белҽн гамҽлгҽ куелган. № 353. Тыюлыкның саклана торган 
территория мҽйданы 2073г тҽшкил итҽ. 

Дҽрес р. Ык ҥзҽненең урман-дала зонасы ҿчен хас булган урман-дала зонасын 
саклап калган иң югары уң як сҿзҽклегеннҽн гыйбарҽт. Тыюлык территориясе табигать 
саклау, фҽнни-танып-белҥ һҽм эстетик ҽһҽмияткҽ ия. Заказникның коры чиге-БРның 
Шаран һҽм Бакалы районнары белҽн ТР чиклҽре. Урочища территориясене Чекан 
авылыннан кҥпер яки Башкортстан Республикасы территориясенде Ык елгасының уң яр 
буенда узучы грунт юлы буйлап кереп була. Авылларга кҿнгҽ ҿч рейс белҽн автобус йҿри. 
Авылга кадҽр юл асфальтланган һҽм яхшы хҽлдҽ. Чҽкҽн авылыннан 2 км ераклыкта 
Константиновка авылы урнашкан. Моңа кадҽр авылга асфальт юл алып бара, аның 
буенча элеккеге «Ҽкият»ял базасына барып җитҽргҽ мҿмкин. Ул Туристлык-рекреация 
комплексын формалаштыру ҿчен тҿп объект булып тора. Ял базасы саклана торган 
территория чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан. Базага ЛЭП ҥткҽрелде һҽм ҥз трансформаторы, 
качалка белҽн скважина, ике капиталь азык-тҿлек блогы, арка тибындагы ангар, бер 
капиталь тҿзелеп бетмҽгҽн йорт, Җҽйге типтагы 20-25 йорт һҽм башка инфраструктура 
объектлары бар. Базаның бҿтен территориясе киртҽлҽнгҽн. Ял базасыннан Азнакай-
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Урыссу юлында автобус тукталышына кадҽр 30 минут эчендҽ җҽяҥ барып җитҽргҽ 
мҿмкин. 
Крайда, ҽ нҽкъ менҽ «ҽкият» ял базасы янында һҽм Стҽрле елгасы янында дҽвалау 
пычрану ятмалары бар, чишмҽлҽрнең кҥп ҿлеше район буенча чҽчелгҽн, терренкура һҽм 
треккинг ҿчен трасса уздырырга мҿмкин. 

Ҽкият» ял базасының мҿмкинлеклҽре һҽм Очища Чекан: 
Чҽкҽн урочище, Константиновка, Ык елгасын ҥз эченҽ алган комплекс территориясе 

туризмны һҽм рекреацияне ҥстерҥ ҿчен мҿмкинлеклҽр бергҽ алып тора. Кыскача бу 
мҿмкинлеклҽрне ҥз эченҽ ала оештыру: 

1. Экологик туризм һҽм агарту 
А) тҿп биотоплар:  
* Аңлы Болган; 
* Картлар кҥллҽре; 
* Уремнар (иярченнҽр)); 
* Остепененные склоны; 
• Катнаш урманнар балочного тибындагы; 
* Дала калдыклары; 
* Табигый липово-вязовые урманнары; 
* Барсуков " Колония» ; 
• Чишмҽ; 
• Яман сҥзле саклагыч ятмалар. 
Б) Кызыклы объектлар: 

  Кондызларның» эше " (буалар ҽлегҽ юк, ҽмма агачлар ауган); 

  Штольня; 

  Пермь токымнарын кулга алу; 

  Елга эшчҽнлегенең эрозиясе. 
 
Экология туризмы тармак ҥсешенең иң популяр юнҽлешлҽреннҽн берсе булып 

тора. Туристларга сҽяхҽт объектлары булып тере һҽм тере табигать объектлары тора. 
Цивилизация ҥсеше белҽн мондый объектлар кҿннҽн-кҿн кими бара. 

ТРТ барлыкка килҽ торган тҿп объект Чҽкҽн уракка ҽйлҽнергҽ мҿмкин. "Комплекслы 
заказчы» статусы нигезендҽ, ҽлеге территория тикшерҥ ҿчен ачык һҽм бер 
функциялҽрнең берсе булып «табигый шартларда җайга салынулы экологик туризм һҽм 
ял итҥ ҿчен шартлар тудыру (сакның билгелҽнгҽн режимы кысаларында)»тора. Шулай 
итеп, табигать объектлары туристларына дҽреслҽрне оештыру оештыру оештыру, матди 
байлыклардан тыш, бирегҽ килҥчелҽргҽ экологик белем бирҥ рҽвешендҽ тагын да мҿһим 
файда китерҽ. 

Урочищаның табигать комплексы киң яфраклы урманнарыннан ҽлеге далаларга 
кҥчҥ зонасы тере организмнар бергҽлеге булып тора. Мондый берлҽшмҽлҽр антропоген 
йогынтының иң югары дҽрҽҗҽсенҽ дучар булды. "Туфрак патшасы» потенциалын куллану 
ҿчен, урманнарны бҿтен җирдҽ белеп тору һҽм территориялҽрне чистарту бу табигый 
зонаның табигый билҽмҽлҽре ҥрнҽклҽрен калдырмады диярлек. Бу ясый тагын да 
кыйммҽтле ҿйрҽнҥ, кҥзҽтҥ һҽм карау ҿчен бу участогы заповедной табигать урочища 
Чекан. 

Уракның мҿмкинлеклҽре унга якын Эколаб-агарту маршруты оештырырга 
мҿмкинлек бирҽ. 

1) «Җил оясы " маршруты» 
Экскурсиялҽр уздыру һҽм маршрут салу ҿчен оештырылган кебек дҽрес. Кечкенҽ 

генҽ территориядҽ тҿрле һҽм кызыклы объектларны карарга була. Ык елгасының яр буе 
территориясеннҽн башлап елга ҿстендҽ берничҽ дистҽ метрда урнашкан тау тишегенҽ 
кадҽр. Бу маршрут белҽн без аеруча саклана торган территориянең сҽламҽтлҽндерҥ–
агарту мҿмкинлеген тормышка ашырырга, табигатьне саклауны пропагандаларга, киң 
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җҽмҽгатьчелек игътибарын безнең тҿбҽк тарихының аз ҿйрҽнелгҽн һҽм аз ҿйрҽнелгҽн 
битлҽренҽ, аның табигатенҽ, фольклорына җҽлеп итҽргҽ телибез. 

2) Чатыр Тау 
Чатыр Тау-районыбызның энҗе бҿртеге. Аны азнакайлылар да, кунаклар да еш 

йҿри. Ҽмма ҽлегҽ кадҽр яхшы оештырылган маршрутны берҽҥ дҽ эшлҽгҽн, ҽ бит аңа 
бару кҥпкҽ кызыклырак булыр иде. 

3) "Бурсык  чишмҽсе" маршруты» 
Маршрутлар. 
"Бурсык һҽм тирҽ-юнь чишмҽсе". 
Маршрутның Техник Характеристикалары. 
Озынлыгы: 1 вариант: 13 км. 
 2 вариант: 10 км. 
Дҽвамлылык: 
А) йҿрҥ вакыты: 1 вариант: 5 сҽгать. 
 2 вариант: 4 сҽгать. 
Б) маршрутта барлыгы: 1 вариант: 10 сҽгать. 
 2 вариант: 8 сҽгать. 
Маршрутның специализациясе: экологик агарту. 

 
 

Таблица 6  
Тҿп объектлар һҽм аларның кыскача характеристика: 

1) «Пойменный луг» Җир асты шытымнарының Бҿркетлҽр һҽм су-эрозей 

берҽмлеклҽре белҽн танышу. 

2) Экологик тигезлек 

Геологик процессларның бҿтен катлаулы гаммасы: килен; 

вынос; аккумуляция һҽм алар белҽн бҽйле биотопларны 

алыштыру. 

3) «Кабаний лог» 
 

Уңышлы урман торгызу ҥрнҽге, җирле хайваннарның аерым 

алганда поши һҽм Кабан яшҽҥ ҥзенчҽлеклҽре. 

4) «Табигать яхшырак 
белҽ» 

Урманны уңышсыз торгызу мисалы; антропоген катнашлыктан 

соң урман торгызу мисалында тормыш кҿче каберлеге. 

5) "Утраулар» 
Табигать һҽм кешенең гармонияле хезмҽттҽшлеге ҥрнҽге. 

Ясалма ландшафтлар мҿмкин. 

6) "Барсыклар 
колоннасы инеш 
ҥзҽнендҽ» 

Безнең зонаның иң кыйммҽтле хайваннарының берсе 

биологиясе белҽн танышу. 

7) «Тыкрык» 

Урман торгызу һҽм аны карау буенча барлык операциялҽр 

спектры тҽкъдим ителде. Болар барысы да округта табигый 

бҽялҽр. 

8) ―Гамбар " 
Ватаны»» 

Безнең зонадагы табигый овражно-сазлыклы урманнар һҽм 

суның эрозион эшчҽнлеге белҽн танышу. Объектның кызыклы 

тарихы. 

9) «Серпантин» 
Урман юлы балки калкулыгыннан тҿшҽ; гидрогеологик 

режимны ҥзгҽртҥ белҽн бҽйле бҽялҽр калдыклары тҽкъдим 
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ителҽ. 

 
3) Спорт туризмы 

Спорт туризмы-актив ял итҥнең бер тҿре. Ул табигать объектлары белҽн 
аралашудан, физик ҥсешне һҽм нинди дҽ булса физик кыенлыкларны җиңеп чыгу 
кирҽклеген камиллҽштерҥдҽн гыйбарҽт эстетик лҽззҽт ала. Спорт туризмы аша кеше 
ҥзен, мҿмкинлеклҽрен ҿйрҽнҥ ҿчен ҥз чыганакларына ҽйлҽнеп кайта. 

Бҿтен дҿнья инде кҥптҽннҽн юлга кузгалды. Транспорт инфраструктурасы ҥсеше 
санаулы сҽгатьлҽр эчендҽ дҿньяның бер почмагыннан икенчесенҽ кҥчҽргҽ мҿмкинлек 
бирҽ. Телевидение киной Сахараны кҥрҥ мҿмкинлеге бирҽ; восхитительный бразильский 
карнавал; юкка чыккан шҽһҽрлҽрнең табышмак аермалары. Ҽмма табигать 
табышмакларын һҽм матурлыгын шҽхси аралашу гына тоярга мҿмкин. Шуңа кҥрҽ 
миллион турист ел саен дҿньяны шҽхси ҿйрҽнҥ юлына китҽ. Бу агымның иң аз ҿлешен 
җҽлеп итҽргҽ кирҽк тҥгел дип уйларга кирҽкми. Россия бик зур мҿмкинлеклҽргҽ ия. Без 
аларны тормышка ашырырга ҿйрҽнмҽдек. 

Б/о «Ҽкият» табигый - территориаль комплексы һҽм Чекан урочищасы актив 
туризмның берничҽ тҿрен тоташтыру ҿчен потенциалга ия. Җҽяҥ һҽм су сҽяхҽтлҽреннҽн 
тыш, килҽчҽктҽ ат маршрутларын, велосипед маршрутларын һҽм махсуслаштырылган 
комплексларны ачу мҿмкинлеге карала (мҽсҽлҽн: «исҽн калу мҽктҽбе»; «Робинзон 
мҽктҽбе»; «ориентлашу мҽктҽбе» һ.б.). 
1) су маршруты 
Безнең районда кызыклы һҽм сокландыргыч урыннар кҥп. Иске һҽм мҽңге яшь Ык елгасы 
да безнең аеруча зур кызыксыну уята. Без аның белҽн Каразирек авылыннан (Ютазы р-
он) да С. Константиновка (Азнакай р-оныннан) су маршруты аша танышырга тҽкъдим 
итҽбез) 

Маршрутның техник тасвирламасы. 
Катгыйлык: ягымлы 
Озынлыгы: 18,5 км. 

 Вакыт: 4 сҽгать тҿштҽн башка 
 6 сҽгать тҿшке аш белҽн 
Кыенлык: ҽзерлексез туристлар ҿчен бары тик инструктор һҽм 
белгечбулганда гына карарга була. 
Техник яктан катлаулы мизгеллҽр: 

1. Ике кҥпер 
А) Нижнезаинский эзсез уза 
Б) Чҽкҽннҽн узмый, кияргҽ кирҽк 

    В) торбаҥткҽргечтҽн тҥбҽнрҽк перекатить, сул як ярыннан урап узу 
Маршрутта 34 борылыш 
Маршрутта берничҽ завалов торган җиңел проходимые 
Маршрут Аблаево авылыннан аңа кадҽр Каразирек авылы буйлап барырга кирҽк. 

Маршрутның азагы: Константиновка авылыннан 25 минут җҽяҥ Азнакай - Чҽкҽн рейсына 
(кузгалып китҽ) автобус тукталышына кадҽр 7:25; 13:20; 17:30) 
4) Кыяга менҥ 

Кыяга менҥ - бу уникаль спорт тҿре. Мондый ярашуы иң тҿрле талҽплҽр һҽм 
мҿмкинлеклҽр, мҿгаен, юк кҥбрҽк беркайда да. Шҽхси кҿрҽшнең мондый абсолют 
чагылышы - скалы һҽм кеше. 

Азнакай районында таулар юк, ҽмма җил һҽм скаллар гына килҽчҽкне иҗат итҽ 
торган дҿньяга соклану ҿчен менҽ дигҽн мҿмкинлек бар. 

Сцементланган песчаникларның һҽм известьлҽрнең су бҥлҥ тауарларында чыгуы 
биеклектҽ, озынлыкта һҽм башлангыч азалолазлы ҽзерлек курсын узуны оештыру ҿчен 
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экспозициядҽ җитҽрлек. Ҽ аяк астыннан ачылган искиткеч ландшафтлар телҽсҽ кайсы 
кешенең тормыш тулылыгын тоярга сҽлҽтле. 

Дҽреслҽрне оештыру ҿчен иң зур массивлы Кызыл Тау вершинасы астында 
урнашкан. "Скаль стена» ның гомуми озынлыгы 150м дан артык. Диварның биеклеге 5дҽн 
12 метрга кадҽр озынайтылган известьчылар һҽм сценементланган җырчылар 
тарафыннан урнаштырылган. 

Алдан ҽзерлҽнгҽннҽн соң (трассаларны чистартып бетергҽннҽн соң, сындырмаучан 
һҽм тд. Д.) техника азларын скалолазания укытуны оештыру мҿмкин: вертикаль диварлар 
буенча тҿшерҥ һҽм кҥтҽрелеш; арадаш страховка белҽн траверсны җиңҥ ысуллары һҽм 
аннан башка; бирелгҽн маршрут буенча хҽрҽкҽт кҥнекмҽлҽрен ҥзлҽштерҥ һҽм буш йҿреш 
буенча ҥзлҽштерҥ; һ. б. 

 
Ҽлкҽй авылы янында рельефның эол формалары. 

 
 
Ҽлкҽй1 авылы янында комташлар һҽм конфломератларның чыгу юллары кыяга менҥ 

белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен булдырылган. 
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Выходы песчаников и конгломератов возле села Алькеево созданы для занятий скалолазанием.

 
Кыяга менҥ яңа олимпия спорт тҿре. Ул ҽверелҽ да артык популяр. Зур 

шҽһҽрлҽрдҽ яшҽҥчелҽр душ залларында стандарт "стендларда" шҿгыльлҽнҥ ҿчен зур 
акча тҥлилҽр. Ҽллҽ бу иркенлек белҽн бертигез булырмы? Ҽлбҽттҽ, юк! Чҽкҽн " 
кыялары» ҥз буйсынучыларын кҿтҽ. 

5)Треккинг 
Треккинг- бу туризмның җҽяҥ йҿри торган тҿр. Ул кҥп балалы һҽм алдан ҽзерлҽнгҽн 

маршрутны кҥз алдында тота. Треккинг булып санала артык профессиональ туризм һҽм 
талҽп итҽ нче катнашучылар кҥбрҽк ҽзерлек һҽм иң яхшы физик формалары. 

Чекан табигый комплексының мҿмкинлеклҽре тҿрле дҽрҽҗҽдҽге катлаулы һҽм 
озынлыктагы берничҽ трекинг маршрутын җҽелдерергҽ мҿмкинлек бирҽ. Ял базасында 
ял итҥчелҽргҽ берничҽ маршрут тҽкъдим ителҽчҽк. 

Һҽр маршрут ҥзгҽртелеп чистартылачак. Маршрут берничҽ техник яктан катлаулы 
участокларны (склоннарны; текҽ ярларны; чокырларны; заваллар һҽм тдп.) һҽм урман-
дала зонасы ландшафтлары ачыла торган берничҽ кҥзҽтҥ ноктасын тоташтырачак. 
Килҽчҽктҽ тиз йҿрешле ярышларны һҽм традицион җыеннарны оештыру мҿмкинлеге 
карала. Техник яктан катлаулы участокларны ҥз эченҽ алган алдан ҽзерлҽнгҽн маршрут 
участоклары белҽн урлауны кҥздҽ тота. 
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Муниципальная подпрограмма 

"2019-2023 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНДА КЕЧЕ ҺҼМ УРТА ЭШМҼКҼРЛЕКНЕ ҤСТЕРҤ» 

Муниципаль ярдҽмче программа 

ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

Программа исме "2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ «муниципаль 
программасы (алга таба-Программа) 

Тҿп эшлҽҥчелҽр  
Программалар 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма 
комитеты, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге 

Программаның 
Максаты 

Программаның тҿп максаты-Азнакай муниципаль районы 
территориясендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын ҥстерҥ 
ҿчен уңай шартлар тудыру. 

Бурыч  
Программалар 

Бурыч 1. Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын кече һҽм урта 
эшкуарлыкка ярдҽм инфраструктурасы белҽн тҽэмин итҥ. 
Бурыч 2. Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек ҿлкҽсен ҥстерҥ ҿчен 
халыкның эшмҽкҽрлек активлыгын стимуллаштыру 
Бурыч 3. Кече һҽм урта җитештерҥнең эре ҥсҥче бизнеска 
ҽверелҥе 

Максатчан 
индикаторлары 
һҽм кҥрсҽткечлҽр 
программасы 

- эшчҽнлекнең тҿп тҿрлҽрен эшлҽҥ; 

- тҿп ресурслар, гамҽлдҽге куллану нҽтиҗҽлелеген арттыру һҽм 
кече һҽм урта эшкуарлыкка ярдҽм итҥ ҿчен кирҽкле 
инфраструктура булдыру; 

- тҿп кулланучылар сегментын билгелҽҥ,  

- кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары эшчҽнлеген оештыру, 
мҽгълҥмати-консультация һҽм методик яктан тҽэмин итҥ буенча 
кыйммҽтле тҽкъдимнҽр, оештыру, мҽгълҥмати-консультацион һҽм 
методик яктан тҽэмин итҥ; 

- сҽнҽгать мҽйданчыкларын ҥстерҥ; 

- халыкның мҽшгульлеген һҽм ҥзмҽшгульлеген оештыру; 

- авыл хуҗалыгында эшкуарлыкны ҥстерҥ чараларын эшлҽҥ һҽм 
гамҽлгҽ ашыру; 

- Сҽнҽгатьне ҥстерҥ чараларын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ ашыру; 

- туризмны һҽм халык һҿнҽрчелеген ҥстерҥ чараларын эшлҽҥ һҽм 
тормышка ашыру; 

- IT-технологиялҽрне ҥстерҥ чараларын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ 
ашыру; 
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- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек продукциясен сатудан ярдҽм итҥ; 

- кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына федераль, республика 
һҽм муниципаль ярдҽм программаларында катнашу, клиентлар 
белҽн ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽр тҿзҥ, тугандаш шҽһҽрлҽрнең бизнес-
классы белҽн очрашулар уздыру. 

Программаны 
гамҽлгҽ ашыру 
этаплары һҽм 
сроклары 

2019 – 2023 еллар 

Программаның 
тҿп 
башкаручылар 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының кече һҽм 
урта эшмҽкҽрлек субъектлары, Азнакай шҽһҽре халыкны эш 
белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге, Азнакай районы авыл хуҗалыгы һҽм азык-
тҿлек идарҽсе 

Финанслау 
кҥлҽме һҽм 
чыганаклары  
Программалар 

Федераль, республика, җирле бюджет акчалары, гамҽлдҽге 
законнар белҽн тыелмаган башка чыганаклар 

Контроль ҿчен  
ҥтҽлеш  
Программалар 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге программаны ҥтҽҥ буенча чараларны 
оештыру, координациялҽҥ һҽм контрольдҽ тота 

Программаны 
тормышка 
ашыруның тҿп 
нҽтиҗҽлҽре 

 Программа чараларының уңышлы ҥтҽлеше 2023 елга ярдҽм 

итҽчҽк: 

- кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль ярдҽм 

кҥрсҽтҥнең тулы бер системасын булдыру; 

- җирле ҥзидарҽ органнары һҽм кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары арасында ҥзара хезмҽттҽшлек буенча уңай 

тенденциялҽрне ҥстерҥ һҽм ныгыту. 

- икътисадый эшчҽнлекнең ҿстенлекле тҿрлҽрендҽ яңа 

предприятиелҽр булдыру; 

- куллану базарын сыйфатлы товарлар һҽм хезмҽтлҽр белҽн 

тҽэмин итҥ, җирле җитештерҥ продукциясенең конкурентлылык 

сҽлҽтен тҽэмин итҥ; 

- кече эшмҽкҽрлек субъектлары ҽйлҽнешен 7,2 млрд. сумга кадҽр 

арттыру; 

- эшмҽкҽрлекнең икътисади актив субъектлары санын 343тҽн 

354кҽ кадҽр арттыру; 

- ВТПДА кече һҽм урта эшмҽкҽрлек ҿлеше ҥсеше 6,5% тан 8,0 % 

ка кадҽр. 

 Кече һҽм урта бизнес ҿлкҽсендҽ эшлҽҥчелҽр санын 5920 кешегҽ 

кадҽр арттыру (2018 ел -4980); 

2019 елда теркҽлгҽн « ҥзмҽшгуль» гражданнар саны 876 кеше. 

2023 елга 890 кеше 

Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
2015 елның 29 июнендҽге 156-ФЗ номерлы федераль закон һҽм аңа кертелгҽн 

ҥзгҽрешлҽр нигезендҽ кече һҽм урта эшкуарлык реестрда теркҽлгҽн телҽсҽ кайсы 
хуҗалык җҽмгыяте, партнерлык, җитештерҥ яки кулланучылар кооперативы, шҽхси яки 
фермер крестьян хуҗалыгы дип билгелҽнгҽн. Ҽлеге тҿрлҽрнең телҽсҽ кайсы тҿрен 
эшмҽкҽрлек субъектына кертҥ ҿчен кайбер шартларга туры килергҽ тиеш. Конституция 
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нигезендҽ - икътисад ҿлкҽсе-кече һҽм урта эшкуарлык-бу икътисадый эшчҽнлек 
тыелмаган очракта һҽр гражданның хокукы. Ул булырга тиеш мҿстҽкыйль һҽм, гадҽттҽ, 
юнҽлдерелгҽн табыш алу товарлар сату, файдалану, мҿлкҽт, хезмҽт кҥрсҽтҥ яки эшлҽр 
башкару. 

Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек-базарның конкурентлык факторы, анда тҿп принцип 
булып тора эзлҽҥ ихтыяҗларын һҽм аны канҽгатьлҽндерҥ. Билгеле бер предприятиене 
кече яки урта бизнеска кертҥ критериясе хезмҽткҽрлҽр саны штаттагы һҽм килешҥ 
буенча эшлҽҥче персонал саны булып тора. Ҽйтик, устав капиталында хҽйрия яки башка 
фондларның, дини һҽм иҗтимагый оешмаларның, Россия Федерациясе 
субъектларының катнашу ҿлеше чирекдҽн артмаган, ягъни егерме биш проценттан 
артмаган, шулай ук анда хезмҽткҽрлҽр саны тҿгҽл билгелҽнгҽн коммерция 
предприятиелҽре аз. Шулай итеп, транспортта, тҿзелештҽ һҽм сҽнҽгатьтҽ кече һҽм урта 
эшкуарлык-ул йҿз кешедҽн артмаган, фҽнни - техник ҿлкҽдҽ һҽм авыл хуҗалыгында - 
алтмыштан да артмаган, кҥплҽп сату ҿлкҽсендҽ - илледҽн артык, ваклап сатуда-утыз 
кешегҽ кадҽр, шулай ук кҿнкҥреш хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эшлҽҥчелҽр саны. 

Эшкуарлык ҥсеше шартларын булдыру, эшкуарлык бергҽлегенең ҥзен-ҥзе җайга 
салу механизмнарын ҥстерҥ, Эшкуарларның иҗтимагый статусын һҽм ҽһҽмиятен арттыру 
эше дҽҥлҽт һҽм муниципаль сҽясҽтенең ҿстенлекле максатлары булып тора. 

Кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ Азнакай муниципаль районының социаль-
икътисадый ҥсеше, җирле ихтыяҗ ҿчен кирҽкле продукция чыгару, халыкка тҿрле хезмҽт 
кҥрсҽтҥ, районга инвесторлар, бизнес-партнерлар җҽлеп итҥ, бюджетка салым 
кертемнҽрен, шулай ук район халкының ҥзмҽшгульлеген тҽэмин итҥ ҿлешендҽ мҿһим 
роль уйный. 

Кече һҽм урта эшкуарлык ҥзенең социаль-икътисадый ролен бары тик аның 
эшчҽнлеге ҿчен уңайлы шартлар булганда гына башкара ала. 

Программа беренче чиратта юнҽлдерелгҽн: 
- сыйфатлы ҥсеш һҽм хезмҽткҽ тҥлҽҥ фондын арттыру юнҽлешендҽ урта һҽм кече 

бизнесны ҥстерҥ 
- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектлары (алга таба-КУЭ), Эшкуарлыкка ярдҽм 

инфраструктурасы оешмалары, Азнакай муниципаль районының КУЭ ҥсеше ҿлкҽсендҽ 
җирле ҥзидарҽ органнары арасында мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга салу; 

- КУЭ субъектларына ярдҽм кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽлелеген арттыру. 
 
 

I. ГОМУМИ ҾЛЕШ 

1.1. Максат һҽм бурычлар 

 

Программаның максаты - инновацион икътисадны формалаштыруның мҿһим 
компоненты буларак, кече һҽм урта бизнесның нҽтиҗҽле эшчҽнлеге һҽм ҥсеше ҿчен 
шартлар тудыру, шулай ук аның Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районының социаль-икътисадый ҥсеше мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥгҽ керткҽн ҿлешен арттыру. 

 
Куелган максатка ирешҥ ҿчен тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ кирҽк: 
1. Җитештерҥне технологик яктан яңадан коралландыруга һҽм сҽнҽгатьтҽ кече 

һҽм урта эшкуарлык субъектларының хезмҽт җитештерҥчҽнлеген кҥтҽрҥгҽ ярдҽм итҥ, 
шулай ук авыл җирлегендҽ кече хуҗалыкларны тотрыклы ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру; 

2. Инновацион һҽм конкуренциягҽ сҽлҽтле продукция җитештерҥ ҿчен кирҽкле 
технологиялҽр кертҥгҽ ярдҽм итҥ;  
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3. Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектлары ҿчен финанс ресурсларыннан 
файдалану мҿмкинлеген арттыру; 

4. Эшкуарлыкка ярдҽм итҥнең яңа формаларын булдыру һҽм булган 
инфраструктурасын ҥстерҥ; 

 
5. Эшмҽкҽрлекнең кадрлар потенциалын ҥстерҥ;  
 
6. Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең 

сыйфатын арттыру, кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын фҽнни-методик, норматив-
хокукый мҽгълҥмат һҽм консультация белҽн тҽэмин итҥ; 

 
7. Икътисадый актив халыкны эшмҽкҽрлек эшчҽнлегенҽ җҽлеп итҥ һҽм 

ҥзмҽшгульлҽр статусын теркҽҥне стимуллаштыру буенча мҽгълҥмати - консультацион 
эшчҽнлек оештыруга тарту; 

 
8. Тышкы икътисадый элемтҽлҽрне ҥстерҥ, кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары 

тарафыннан җитештерелҽ торган продукцияне региональ һҽм чит ил базарларына чыгару 
ҿчен шартлар тудыру. 

9. Җирле ҥзидарҽ органнары һҽм халык арасында ҥзара бҽйлҽнешнең даими 
гамҽлдҽге системасын булдыру аша социаль юнҽлешле коммерциячел булмаган 
оешмаларга финанс, мҿлкҽти, мҽгълҥмати, консультацион ярдҽм кҥрсҽтҥ механизмнарын 
ҥстерҥ. 

1.2. Агымдагы ситуацияне анализлау, Азнакай муниципаль районында кече һҽм 

урта эшкуарлыкны ҥстерҥ проблемаларын бҽялҽҥ 

 
Программа Азнакай муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнарының кече һҽм 

урта эшмҽкҽрлек субъектларын, Эшкуарлыкка ярдҽм итҥ инфраструктурасы оешмаларын 
һҽм Азнакай муниципаль районының Кече һҽм урта бизнес вҽкиллҽрен яклау һҽм ҥстерҥ 
буенча тырышлыкларын берлҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Азнакай районында кече һҽм урта бизнесның ҥсешен характерлаучы тҿп 
кҥрсҽткечлҽр булып кече бизнесның саны һҽм структурасы тора. 

№ 
п/
п 

Кҥрсҽткечлҽрнең исеме 

Ҥлчҽ
ҥ 
берҽ
млег
е 

2016 2017 2018 

1 
Тулай территориаль продуктта кече 

эшмҽкҽрлек субъектлары ҿлеше % 6,5 6,5 6,7 

2 
Барлыгы икътисади актив кече эшмҽкҽрлек 

субъектлары 
берҽ
млек 

346 343 343 

3 
Шҽхси эшмҽкҽрлҽр сыйфатында теркҽлгҽн 

физик затлар саны кеше 1213 1204 1220 

4 
шулардан: крестьян (фермер) хуҗалыкларында 

кол-казлар  
берҽ
млек 

140 140 148 
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Таблица 7 
 

Бҥгенге кҿндҽ район территориясендҽ 1 220 шҽхси эшмҽкҽр һҽм 343 икътисади 
актив кече предприятие, шул исҽптҽн 148гҽ якын крестьян - фермер хуҗалыгы эшчҽнлек 
алып бара, шуларның 44е-гаилҽ фермасы. 

 
Кызганычка каршы, эшмҽкҽрлҽр ҽлегҽ җитештерелҽ торган продукция кҥлҽме 

буенча нефтьчелҽр белҽн чагыштыра алмый, ҽмма шуңа да карамастан, кече һҽм урта 
бизнес предприятиелҽре продукциянең киң спектрын җитештерҽ. Икмҽк заводы һҽм май 
җитештерҥ предприятиесе, «Нефтемаш» заводы тотрыклы эшли, ҥз тегҥ фабрикасы бар, 
теплица хуҗалыклары ҥсҽ. Районда сувенирлар, киез итеклҽр, брусчатка һҽм блоклар, 
җиһазлар җитештерелҽ, гҿмбҽ, җилҽк-җимеш, яшелчҽ, ҥсентелҽр ҥстерҽлҽр. Фермерлар 
15 мең гектардан артык мҽйданда сабан культуралары яисҽ районның 23% мҽйданда 
игелҽ. Крестьян-фермер хуҗалыклары тарафыннан 13% сҿт һҽм 16% ит җитештерелҽ. 

2018 ел йомгаклары буенча кече һҽм микропредприятиелҽрнең ҽйлҽнеше 5 
миллиард сумнан артып киткҽн. Салымнар һҽм җыемнар, кече эшмҽкҽрлек 
субъектларыннан, бюджетның барлык дҽрҽҗҽлҽрендҽ 19 процент дҽрҽҗҽсендҽ. 2018 
елда 356 миллион сум салым һҽм башка тҥлҽҥлҽр барлык дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга 
кергҽн. 

Шуның белҽн бергҽ районда кече бизнес ҥсешенҽ анализ ясау аның алга таба 
ҥсеше ҿчен зур потенциал барлыгын кҥрсҽтҽ, аны гамҽлгҽ ашыру муниципаль ярдҽм 
кҥрсҽтҥ чараларын дҽвам итҥне һҽм килҽчҽктҽ кече предприятиелҽр эшчҽнлеге 
шартларын яхшыртуны талҽп итҽ. 2017 ел йомгаклары буенча тулаем территориаль 
продуктта кече бизнес ҿлеше 6,5% тҽшкил итте. 

Кече бизнес ҥсешен характерлаучы тҿп кҥрсҽткечлҽр: базарда торыш, финанс 
кҿче, белгечлҽрнең югары квалификацияле булуы, кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтлелек. 

Ҥткҽрелгҽн анализ нҽтиҗҽсендҽ, җитештерҥ эшчҽнлегенең ҥзенчҽлекле 
проблемаларыннан, аерым тҿрлҽреннҽн тыш, предприятиелҽрнең гомуми тҿп 
проблемаларын да билгелҽп ҥтҽргҽ мҿмкин: 

- Иске технологиялҽрне куллану; мораль һҽм физик яктан искергҽн җиһазлар. 
- Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларының финанс һҽм милек ресурсларыннан 

файдалану мҿмкинлеге чиклҽнгҽн.  
- Продукциянең кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтлелеге җитҽрлек тҥгел. 
- Менеджмент һҽм маркетинг дҽрҽҗҽсе җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ тҥгел.  
- Инновациялҽрне кертҥгҽ стимулларның булмавы.  
- Квалификацияле эшче һҽм инженер кадрларының җитешмҽве. 
- Кече һҽм урта бизнес ҿчен салым йҿклҽнеш дҽрҽҗҽсе югары. 
 
Кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ проблемаларын программалы-максатчан 

ысул белҽн хҽл итҥ аның югары нҽтиҗҽлелеге, эшкуарлык субъектларына ярдҽм итҥ 
чараларын баланслы һҽм эзлекле башкару мҿмкинлеге белҽн бҽйле. Моннан тыш, ҽлеге 
ысулны тормышка ашыру Азнакай районы территориясендҽ эшмҽкҽрлекне ҥстерҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн чараларны тормышка ашыру куркынычларын киметергҽ, барлык 

5 

Барлык дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга салымнар 

һҽм башка тҥлҽҥлҽр керҥ: 
млн. 
сум 

2065 1909 1883 

шул исҽптҽн кече предприятиелҽрдҽн; млн. 
сум 

492 322 356 

Мобилизациялҽнгҽн финанс ресурсларының 

гомуми кҥлҽмендҽ салымнарның һҽм СМП 

тҥлҽҥлҽренең чагыштырма авырлыгы 
% 24 17 19 
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эшкуарлык субъектлары ҿчен уңай нҽтиҗҽ алырга, шулай ук берлҽшергҽ һҽм моның ҿчен 
кирҽкле ресурслардан максатчан файдалануны тҽэмин итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. 

2018 ел дҽвамында эшкуарларның эшенҽ анализ ясалды һҽм һҽр кеше белҽн 
шҽхси ҽңгҽмҽ уздырылды. Аларның карашларын һҽм бизнесны алга таба ҥстерҥ 
мҽсьҽлҽлҽрен ҿйрҽнеп, Азнакай муниципаль районының кҥп кенҽ эшкуарлары турыдан-
туры бизнес белҽн шҿгыльлҽнҽ, шулай ук алар тҿбҽк базарының бик кечкенҽ булуына 
борчыла, һҽм алар башка базарларга чыгарга курка. Моңа кҥп фактлар йогынты ясый: - 
беренчесе, бу уңышлы бизнес алып бару ҿчен кирҽкле белемнҽр җитмҽҥ. Эшмҽкҽрлҽр 
тҽвҽккҽллҽҥдҽн курка, кҥрше базарга чыгарга курка һҽм бу хҽлдҽн чыгу ҿчен берни дҽ 
эшлҽми. Безнең эшкуарларның фикерлҽҥне ҥзгҽртергҽ, аларга ярдҽм итҽргҽ һҽм дҿрес 
юнҽлештҽ җибҽрергҽ кирҽк. 

2019 елда тҿбҽк эшкуарлары белҽн аралашу, тҽҗрибҽ уртаклашу ҿчен квартал 
саен семинарлар оештыру планлаштырыла, шулай ук семинарларга тугандаш 
шҽһҽрлҽрдҽн коллегаларын чакыру планлаштырыла. Аларны кызыксындырган сораулар 
буенча юридик яктан ярдҽм итҥ, гамҽлдҽге һҽм эшлҽҥче программалар турында 
җентеклҽп сҿйлҽҥ планлаштырыла. 

1.3. Кече һҽм урта бизнес предприятиелҽре ҿчен приоритетлы юнҽлешлҽр һҽм 

инвестицион урыннар 

 
Азнакай муниципаль районының тотрыклы икътисади ҥсешен тҽэмин итҥ 

максатында район халкының тормышын яхшыртуга юнҽлдерелгҽн эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге 
тҿрлҽре билгелҽнде:  

- инновацион эшчҽнлек; 
- халыкка кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ; 
- җҽмҽгать туклануы хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ; 
- азык-тҿлек һҽм эшкҽртҥ сҽнҽгате; 
- Транспорт һҽм элемтҽ ҿлкҽсе; 
- тҿзелеш; 
- социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсе; 
- ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау; 
- сҽламҽтлек саклау; 
- мҽгариф; 
- торак-коммуналь хуҗалыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ; 
- яшелчҽчелек һҽм ҥсемлекчелек; 
- терлекчелек; 
- пассажирлар ташу; 
- ҽзерлҽҥ эшчҽнлеге; 
- юл буе сервисын ҥстерҥ; 
- туризмны ҥстерҥ; 
-мҽдҽни-спорт һҽм массакҥлҽм ял оештыру. 
Максатларына ирешҥ һҽм бурычларны хҽл итҥ норматив-хокукый, оештыру, 

финанс чаралары һҽм чаралар комплексын гамҽлгҽ ашыру юлы белҽн тҽэмин ителҽ. 
Ҽлеге программаны гамҽлгҽ ашырганда кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектларына ярдҽм итҥ принципларда гамҽлгҽ ашырыла: 
- барлык кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары ҿчен кече һҽм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдҽм инфраструктурасын һҽркем файдалана ала алу мҿмкинлеге; 
- кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын ҥстерҥ федераль, республика һҽм 

муниципаль программаларында каралган критерийларга туры килҽ торган кече һҽм урта 
эшкуарлык субъектларын тиешле программаларда катнашуга тигез дҽрҽҗҽдҽ файдалану; 

- "Кҿндҽшлекне яклау турында «2006 елның 26 июлендҽге 135-ФЗ номерлы 
Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне ҥтҽп ярдҽм кҥрсҽтҥ турында»; 
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- ярдҽм кҥрсҽтҥ процедураларының Ачыклыгы. 
Эшкуарлыкка ярдҽм итҥнең яңа формаларын булдыру һҽм булган 

инфраструктурасын ҥстерҥ ҿчен инвесторларны җҽлеп итҥ ҿчен инфраструктура-
инженерлы индустриаль мҽйданчыклар булдыру, потенциаль инвесторларны бизнес 
алып бару ҿчен җитештерҥ мҽйданчыклары булу турында хҽбҽр итҥ зарур. 

Яңа формаларның берсе туристлык юнҽлеше тҽкъдим ителҽ. 
Азнакай районы территориясендҽ 48 мең гектардан артык мҽйданда Чатыр-Тау 

һҽм Мҽлбагыш табигый заказнигы бар. Уникаль табигать комплексларын саклап калу, 
хуҗалык эшчҽнлеге йогынтысында булган хайваннар, ҥсемлеклҽр дҿньясын саклау һҽм 
яңадан торгызу ҿчен аеруча саклана торган табигый территориялҽр булдыру һҽм ҥстерҥ 
каралган. 

Татарстан Республикасының иң югары ноктасы – Чатыр Тау тавы 
территориясендҽ тау чаңгысы трассасы, парапланнарда очышлар оешмалары, һава 
шарлары оештыру белҽн ял пансионаты тҿзҥ планлаштырыла. Туристларны, халыкара 
масштабтагы спортчыларны җҽлеп итҥ. Ярышларны оештырудан, пансионат 
эшчҽнлегеннҽн кергҽн табышны шулай ук җирле бюджет та тулыландырыр иде. 

 
Икенче юнҽлеш - халык һҿнҽрлҽре. 
Азнакай муниципаль районының Актҥбҽ бистҽсендҽ «Актҥбҽ уенчыгы» ҖЧҖ, 

Азнакай шҽһҽрендҽ «Азнакай сувенирлары»ҖЧҖ уңышлы эшлҽп килҽ. 
Осталар һҽм стандарт булмаган алымны яратучылар ҿчен Ниша-курчаклар ясау. 

Без кҥнеккҽн, дип курчаклар, нигездҽ, ҽзерлҽнҽлҽр кызлар ҿчен, алар шьюют аларга 
киемнҽр яки уйныйлар белҽн балалар. Тик бҥген курчакны ҥзе ҿчен яхшы эшлҽҥче һҽм 
аның ҽйлҽнҽ-тирҽ интерьерында ниндидер экстраординар һҽм уникаль, авторлык булуын 
телҽгҽн ҿлкҽн кеше сатып алырга мҿмкин. Хендмейдта Бизнес, бигрҽк тҽ автор һҽм 
уникаль, хҽзер бик популяр. Аерым касту клиентлар тҽшкил итҽ кешелҽр, алар нҽрсҽ дҽ 
булса коллекционируют. Шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, мондый лҽззҽт – арзанлы 
ҽйберлҽрдҽн тҥгел, чҿнки мастер хезмҽте ҿчен генҽ тҥгел, кыйммҽтле материаллар ҿчен 
дҽ тҥлҽнҽ. Осталар мондый курчаклар ҿчен киемнҽр дҽ тегҽлҽр һҽм кулдан бизилҽр. 
Коллекционная курчак юк, берни белҽн гомуми балалар уенчыклар. Мондый курчаклар 
бары тик интерьерны бизҽҥ, йорт музеенда һҽм ҿстҽл уеннары ҿчен чын осталык кадерен 
белҥчелҽрдҽ генҽ кулланыла ала. 

"Актубэ уенчыгы» ҖЧҖ курчаклары милли стильдҽ башкарылган. Хҽзерге вакытта 
Татарстан Республикасы территориясендҽ, Болгар, Свияжск, тҿрле дҽрҽҗҽдҽге чаралар 
ҥткҽргҽндҽ (Универсиада, дҿнья һҽм Россия чемпионатлары) бик киң сатыла. 

Азнакай шҽһҽренең Визит карточкасы – «Азнакай уенчыгы»ҖЧҖгҽ нигез салучы 
Галина Геркның алыштыргысыз курчаклары. 

Урынына безликих уенчыклар тҽкъдим итҽ алабыз уникаль эш безнең остельцев. 
Безнең халык булдыклыларының тырышлыгы бушка китмҽде - Азнакай уенчыгын хҽзер 
кҥрше шҽһҽр һҽм районнарда гына тҥгел, чит иллҽрдҽ дҽ очратырга мҿмкин. Кунаклар, 
тҿрле делегация ҽгъзалары ҥзлҽре белҽн бҥлҽк яки безнең якларда курчаклар матур 
милли киемнҽрдҽ булу истҽлегенҽ бик телҽп алып килҽлҽр. Аларның һҽркайсы-чын 
останың куллары белҽн ясалган эксклюзив ҽйбер. 

Халык промыселы йортын дистҽгҽ якын кеше эш белҽн тҽэмин итте, аларның 
кҥбесе инвалид балалар, ҽти - ҽнилҽре. Ҽ эшмҽкҽр Галина Герк яңа планнар белҽн яна - 
яңа эш урыннары булдыру, яңа бизҽклҽр ҽзерли, осталарның эш алымнарын 
камиллҽштерҽ. Җҽмгыять бҥген дҽ бу юнҽлештҽ эшли белҥче, тҿрле эшлҽнмҽлҽр ясау 
белҽн мавыгучы кешелҽрне эзли.  

Эшмҽкҽрлектҽ яңа юнҽлеш-IT-технологиялҽрне ҥстерҥ. 
Эшмҽкҽрлекнең кадрлар потенциалын ҥстерҥ. Вакансиялҽр ярминкҽлҽрен 

оештыру һҽм ҥткҽрҥ. Тҿрле семинарларда, мастер-классларда, тренингларда мҽгълҥмат 
бирҥ һҽм укытуны оештыру. 
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Азнакай муниципаль районында IT технологиялҽр белҽн эшлҽҥче кече һҽм урта 
эшмҽкҽрлек ҿчен шартлар тудыру ҿчен буш мҽйданнар һҽм биналар кҥп. 

Азнакай шҽһҽре ҥзҽгендҽ урнашкан тулай муниципаль бина, 1200 кв.м мҽйданлы 
ике катлы, телекоммуникациялҽр (интернет, WI-FI) ҥткҽрҥ мҿмкинлеге бар. 

Һҽр сҽнҽгать мҽйданчыгы Россия эре шҽһҽрлҽренең технологик парклары, Казан 
һҽм Яр Чаллы шҽһҽренең IT парклары бизнес партнерлары булырга мҿмкин булган буш 
биналар тҽкъдим итҽргҽ ҽзер. 

1.4. Куллану базарын ҥстерҥ 

Кулланучылар базары-товарлар, эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр җитештерҥ, сату, башкару 
һҽм эксплуатациялҽҥ процессында дҽҥлҽт, җитештерҥче, сатучы, башкаручы һҽм 
кулланучы арасында барлыкка килҽ торган хокукый нормаларны ҥтҽҥгҽ нигезлҽнгҽн 
иҗтимагый мҿнҽсҽбҽтлҽр. 

Кулланучылар базарын дҽҥлҽти җайга салуны ҥстерҥнең тҿп максаты-иҗтимагый 
ҽһҽмиятле һҽм кулай максатларга ирешҥ ҿчен Берлҽшкҽн барлык катнашучыларның 
ихтыяҗларын, мҽнфҽгатьлҽрен һҽм максатларын оптимальлҽштерҥ. Кулланучылар 
базарын җайга салу мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ индивидуаль, кҥмҽк һҽм җҽмҽгать 
ихтыяҗларын товарларга һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ гармонияле ҥстерҥ ҿчен шартлар 
тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн, моны җҽмгыятьнең тотрыклы ҥсеше гарантиясе буларак 
карарга мҿмкин. Куллану товарлары базарын дҽҥлҽти җайга салу механизмы шулай ук 
билгелҽнгҽн максатларга нҽтиҗҽле ирешергҽ мҿмкинлек бирҽ торган билгеле бер 
принципларга нигезлҽнҽ. 

Азнакай муниципаль районында яшьлҽр арасында эшмҽкҽрлекне ҥстерҥгҽ зур 
игътибар бирелҽ. Кҥп кенҽ кече һҽм урта предприятиелҽр яшь белгечлҽрне ҥзлҽре ҿчен 
ҽзерлилҽр, килҽчҽктҽ ҥзлҽре ҿчен кадрлар ҽзерлҽҥ яки бизнес турында кҥзаллаулары 
булган яшь эшмҽкҽрлҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен аларны эшмҽкҽрлек нигезлҽрен ҿйрҽтҽлҽр. 
Яшь талантлар Мҽскҽҥдҽ узган «Яшь профессионаллар» (WorldSkills Russia) Милли 
чемпионатында Азнакай шҽһҽренең 4 нче лицееның сайлап алу ярышлары нҽтиҗҽлҽре 
буенча икенче урынны алдылар. Алар Кҿньяк Сахалинда узачак финалда катнашачаклар. 

Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына федераль, республика һҽм район 
кҥлҽмендҽ кҥп санлы ярдҽм программалары эшли. Азнакай муниципаль районы 
эшмҽкҽрлҽре аларда актив катнашалар. 

Шулай итеп, 2018 елда икътисад, авыл хуҗалыгы, Хезмҽт һҽм социаль яклау 
министрлыклары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган кече бизнеска ярдҽм итҥ буенча 
дҽҥлҽт программалары хисабына тҿрле ярдҽм тҿрлҽре белҽн 46 СМП вҽкиле гомуми 
суммасы 23,2 миллион сумлык файдалана алды. Шул исҽптҽн «яшь фермер» 
номинациясендҽ республика буенча 67 җиңҥче арасында 5 азнакайлыга 12 млн. сум 
кҥлҽмендҽ ярдҽм кҥрсҽтелде. 

"Шанс» авыл хуҗалыгы кредит кооперативы Фермерлар һҽм авыл халкын 
микрофинанслау Ҥзҽге булып тора. 2018 елда аларга ике миллион сумнан артык гомуми 
суммага 20 кредит бирелде. 

Моннан тыш, районда депутатлар тарафыннан кабул ителгҽн программалар да 
эшли. Хуҗалык итҥнең кече формаларын ҥстерҥгҽ аерым игътибар бирелҽ. Бҥгенге кҿндҽ 
районда 44 гаилҽ фермасы исҽплҽнҽ. Район Советы карары нигезендҽ 4-5 баш савым 
сыеры булган хуҗалыкларга саву аппаратлары тапшырыла. 

Азнакай муниципаль районы искиткеч матур урында урнашкан. Биредҽ ял, спорт, 
туризм ҿлкҽлҽрендҽ эшчҽнлекне ҥстерҥ ҿчен мҿмкинлеклҽр кҥп. Туйкҽ авылында мини-
зоопарк тҿзеклҽндерелҽ. Биредҽ пони, экзотик кошлар бар. Шҽхси эшмҽкҽр Мирсҽлим 
Гатауллин спорт-туристлык комплексын тагын да киңҽйтҽ. Инвесторлар белҽн районда 
кошчылык комплексы, чаефас ясау фабрикасы ачу турында да уңышлы сҿйлҽшҥлҽр алып 
барыла. Азнакай шҽһҽрендҽ эшмҽкҽрлек ҿчен мҿмкинлеклҽр киң. Тҽвҽккҽл, 
инициативалы, эшлекле кешелҽр бездҽ һҽрвакыт кирҽк. 
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Азнакай шҽһҽре ҿчен зур булмаган сҽҥдҽ ҥзҽклҽре, ваклап сату предприятиелҽре 
зурлыгы сҽҥдҽ мҽйданының зурлыгы белҽн характерлана, кибет — сҽҥдҽ мҽйданының 
зурлыгы; базар — ел ҽйлҽнҽсендҽ базар сҽҥдҽсе зурлыгында. 

Сҽҥдҽ эшчҽнлеген ҥстерҥ максаты - халык ҿчен азык-тҿлек һҽм азык-тҿлек 
булмаган товарлар алуны бҽялҽҥнең һҽм мондый товарларга ихтыяҗны 
канҽгатьлҽндерҥнең тҿп критерийларына ирешҥ. 

Сҽҥдҽ объектлары мҽйданы белҽн халыкның минималь тҽэмин ителеше 
нормативлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары белҽн раслана 
һҽм территориаль планлаштыру документларында, генераль планнарда, сҽҥдҽ ҥсеше 
муниципаль программаларында, стационар булмаган сҽҥдҽ объектларын урнаштыру 
схемаларында исҽпкҽ алына. 

Сҽҥдҽ объектлары мҽйданы белҽн халыкның минималь тҽэмин ителешенең 
расланган нормативлары стационар сҽҥдҽ объектларын, стационар булмаган сҽҥдҽ 
объектларын урнаштыруны яңадан карау ҿчен нигез була алмый 

 
Таблица  8 

Сҽҥдҽ тармагы торышын характерлаучы кҥрсҽткечлҽр һҽм  
Азнакай муниципаль районында 2017 елда аның ҥсеш тенденциялҽре 

№ Кҥрсҽткеч атамасы Ҥлчҽҥ 
берҽмлеге 

Кҥрсҽткеч 
суммасы 

1. Ваклап сату ҽйлҽнеше млн.сум 4221 

2. Ваклап сату объектларының сҽҥдҽ залының 

мҽйданы 

мең.м2 33,3 

3. Халыкның сҽҥдҽ объектлары мҽйданы белҽн 

минималь тҽэмин ителеш нормативы 

кв.м./1000 кеше 360,3 

4. Халыкны сҽҥдҽ объектлары мҽйданы белҽн 

фактта тҽэмин итҥ 

кв.м/1000 кеше 532,0 

 

1.5. Яшьлҽр арасында эшкуарлыкны ҥстерҥ 

2016 елдан башлап районның югары сыйныф укучылары ҿчен Азнакай халыкны 
эш белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге белгечлҽре " Кем булырга? Нинди булырга?» яшь эшмҽкҽр«,» 
Бизнес-партнер «конкурслары. Чарага министрлыклар, уку йортлары вҽкиллҽрен: Н. 
исемендҽге Казан дҽҥлҽт ветеринария медицинасы академиясе вҽкиллҽрен 
чакыралар.Э.Казан дҽҥлҽт аграр университетының икътисад институты, аграр сектор 
предприятиелҽре директорлары һҽм авыл җирлеклҽре башлыклары катнашты. 

Чара бик кызыклы һҽм файдалы килеп чыга, һҽм бу яшьлҽр ҿчен бик тҽ кызыклы. 
Предприятиелҽрдҽ хезмҽт шартлары ничек ҥзгҽрде, яшьлҽргҽ ничек ярдҽм итҽргҽ ҽзер 
булулары турында фикер алышалар. Соңыннан мҽшгульлек ҥзҽге белгечлҽре ҥткҽргҽн 
анкета нҽтиҗҽлҽре кҥрсҽткҽнчҽ, кҥп кенҽ чыгарылыш сыйныф укучыларын нҽкъ менҽ 
туган районында, кирҽкле эш урыннарында ҥз кҿчлҽрен куярга мҿмкинлек турында 
уйланырга мҽҗбҥр иткҽн. 

Безнең районда квалификацияле кадрларга кытлык мҽсьҽлҽсе бҿтен җирдҽ дҽ 
кискен тора. Яшьлҽр сҽнҽгать предприятиелҽренҽ эшлҽргҽ ашыкмый. Бу тенденцияне 
ничек җиңҽргҽ? Бу мҽсьҽлҽне район башлыгы Марсель Шҽйдуллин җитҽкчелегендҽ 
җирле хакимият органнары, эш бирҥчелҽр, уку йортлары бергҽлҽп хҽл итҽбез. Ҽлеге 
эшне берлҽштерҥ һҽм координациялҽҥ ҿчен һҿнҽри юнҽлеш бирҥ буенча ведомствоара 
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совет эшли. Даими рҽвештҽ ҥткҽрелҽ торган утырышларда эш бирҥчелҽр белҽн берлектҽ 
мҽктҽп, һҿнҽри белем бирҥ учреждениелҽре укучылары белҽн хезмҽттҽшлек итҥ, 
методлар, профориентация эше формалары һҽм планлаштыру мҽсьҽлҽлҽре карала. Бу 
юнҽлештҽ зур эш башкарыла: инде традицион уку урыннары ярминкҽлҽреннҽн, мҽктҽп 
укучылары ҿчен кҥп санлы шҽхси һҽм тҿркемле һҿнҽри консультациялҽр, гомуми белем 
бирҥ йортларында булачак һҿнҽр сайлау темасына иншалар конкурсларыннан, шҽһҽр 
һҽм район оешмаларында экскурсиялҽр, лекциялҽр уздырыла, алар барышында балалар 
булачак һҿнҽрнең «плюс» һҽм «минуслары» турында белҽ алыр иде. 

2018 елның мартында Лениногорск политехник кҿллиятенең Азнакай филиалы 
чыгарылыш сыйныф укучылары карьерасын алып бару кысаларында ҽлеге уку йортын 
тҽмамлап чыгучыларның авыл хуҗалыгы оешмалары җитҽкчелҽре һҽм район 
җитҽкчелеге белҽн очрашулары оештырылды. Яңа оешкан кадрлар потенциаль эш 
бирҥчелҽр белҽн аралаша, аларның булачак хезмҽткҽрлҽргҽ карата талҽплҽрен белҽ 
алдылар. 

Районда мондый һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше барлык мҽктҽп укучылары һҽм, 
ҽлбҽттҽ, аларның ҽти-ҽнилҽре тарафыннан колачланган – чҿнки нҽкъ менҽ аларның 
позициялҽренҽ бҽйле, килҽчҽктҽ ҥзлҽрен сайлаган һҿнҽри ҿлкҽдҽ тормышка ашыра 
аламы.   

Ҥткҽрелгҽн чараларның барысын да җирле телевидение һҽм радио, Азнакай 
районы башкарма комитеты, ТР Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итҥ һҽм социаль яклау 
министрлыгы интернет-ресурсларында даими яктыртып торалар. Моннан тыш, барлык 
мҽгълҥматны буклетларда, мҽгълҥмати листларда һҽм башка тарату материалларында 
тараталар. Җирле телевидениедҽ " тормышка юллама» дигҽн даими рубрика 
булдырылган-биредҽ һҿнҽрне дҿрес һҽм аңлы сайлау мҽсьҽлҽлҽре яктыртыла. 
Предприятие җитҽкчелҽре ҥз тҽҗрибҽлҽре һҽм белемнҽре белҽн уртаклаша, ҥз 
һҿнҽрлҽре, район җитҽкчелеге тарафыннан районда беркетелгҽн яшь белгечлҽр ярдҽм 
чаралары турында сҿйлилҽр. Бу сҽхифҽнең девизы да иң яраклы – «кайда туган, шунда 
кирҽк тҽ булган". 

Быел районда «Нефтемаш " заводы базасында техник яктан тайпылышлы 
балалар ҿчен һҿнҽри юнҽлеш бирҥ чаралары һҽм «Балалар конструкторлык бюросы» 
профиль алды ҽзерлеге ҿчен сыйныф оештырылды. Һҿнҽри тест узганнан соң, ҽлеге 
укучылар җҽйге каникуллар вакытында заводта тест нҽтиҗҽлҽре буенча аеруча зур 
кызыксыну булган участокларда эшлҽҥ мҿмкинлегенҽ ия булдылар.  
"Шулай итеп, сизелмичҽ дҽ, экскурсиялҽр, һҿнҽрлҽр дҿньясы белҽн танышканнан соң, 
балалар ҥз-ҥзлҽренҽ колак сала һҽм һҿнҽрне ничек сайларга кирҽк, дигҽн сораулар бирҽ 
башлый. Нинди факторлар исҽпкҽ алырга ҿчен тҥгел ошибиться сайлауда? Һҽм бу бик 
мҿһим, чҿнки бҥген эш бирҥчелҽр кадрларга бик югары талҽплҽр куя, һҽм яшьлҽргҽ 
һҿнҽр сайлау этабында ук ҥз хыялларын, потенциалын һҽм мҿмкинлеклҽрен ҥлчҽргҽ 
кирҽк». 

2018 елда гына да булачак һҿнҽрне дҿрес сайлап алуда ярдҽм итҥ 
максатларында 13 ҿлкҽн сыйныф укучысы һҽм сҽламҽтлек мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн 7 
укучы «бизнес нигезлҽре» программасы буенча һҿнҽри юнҽлеш бирҥ һҽм һҿнҽри ҽзерлек 
нигезлҽрен берлҽштергҽн «Һҿнҽргҽ кереш» комплекслы хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 
белем бирҥ оештырылды. Бҥген 7 нче урта мҽктҽп базасында ҿлкҽн сыйныф 
укучыларының ике тҿркеме белем ала. 

2019 елда Азнакай муниципаль районында яшьлҽр арасында эшкуарлыкны ҥстерҥ 
ҿчен яңа тҿр конкурслар уздыру планлаштырыла: 

- Бала карау буенча ялда булган хатын-кызлар ҿчен ҿйдҽ иң яхшы эшкҽ «декрет 
бизнесы» конкурсы. Шул ук вакытта эшмҽкҽрлек юнҽлешендҽ ҽни генҽ тҥгел, бала да 
ҥсҽчҽк. Эшмҽкҽрлек жилкасы ҽнисенең иртҽдҽн ҥк салыныр дип ҽйтергҽ мҿмкин. 

- Балалар бакчаларында тҽрбиялҽнҥчелҽр ҿчен» бизнесмен подгузникларда " 
конкурсы. Аларга тауарны (уенчыклар, кул эшлҽнмҽлҽре, камыр ризыклары) ҥз куллары 
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белҽн ясарга һҽм телҽгҽн һҽркем ҥз тауарын билгеле бер бҽягҽ сатып ала алачак махсус 
стендка куярга тҽкъдим ителҽ. 

- Мҽктҽп укучылары, техник училищелар укучылары ҿчен "бизнеска сикерҥ" 
конкурсы. Мҽктҽптҽге аерымлык, спорт һҽм иҗади казанышлар ҿчен классларны тапшыру 
планлаштырыла. Шул рҽвешле, алар тагын да кҥбрҽк мотивированы алуда бик яхшы бҽя. 
Валютага ел ахырында класс, укучылар ҿчен товарлар, тҿрле цифрлы техника һҽм 
укучыларның башка ихтыяҗлары сатып алырга мҿмкин булачак. 

Ҽлеге чаралар кысаларында балалар, укучылар һҽм ата-аналар ҥзлҽре бизнес 
психологиясе һҽм эшкуарлык фикерлҽве, мерчендайзинг, Нҽтиҗҽле коммуникациялҽр, 
кабатланмас бренд булдыру һ. б. ҿлкҽсендҽ белем алачак. 

1.6. Сҽнҽгать мҽйданчыкларын ҥстерҥ һҽм резидентларны җҽлеп итҥ 

Эшкуарлыкны алга таба ҥстерҥне тҽэмин итҥче инструментларның берсе-районда 
булдырылган муниципаль дҽрҽҗҽдҽге сҽнҽгать мҽйданчыклары. 2018 елның 9 ае 
нҽтиҗҽлҽре буенча район территориясендҽ биш сҽнҽгать мҽйданчыгы эшлҽп килҽ: «И-
парк», «Азнакай», «ҼПСМ», «Моторр», «Азнакай ПМК». Сҽнҽгать мҽйданчыкларында 
барлыгы 13 резидент эшли, алар 199 эш урыны булдырганнар, резидентларның тҿяп 
җибҽрелгҽн продукциясе кҥлҽме 80 миллион сумнан артык тҽшкил иткҽн. 

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

Таблица 9 
Азнакай муниципаль дҽрҽҗҽдҽге сҽнҽгать мҽйданчыклары 
муниципаль районның 2010 елның 1 гыйнварына торышы 

Мҽйданчык 
исеме 

ПП МУ 
«Азнакай» 

АБСМ «И-
ПАРК» 

«Моторр» «Азнакай ПМК» 

Идарҽче 
компаниянең 
исеме 

ООО 
«Фривей» 

ООО «СК 
Простор» 

ООО 
«Интех» 

ИП Гильфанов 
Зиннур 

Галияскарович 

ООО УК 
«Промышленная 

площадка 
«Азнакаевская 

ПМК» 

Парк 
территориясенең 
гомуми кҥлҽме, 
га 

5,28 4,05 2,05 2,3 3,78 

Резидентлар 
саны 

5 2 2 2 3 

Булдырыла 
торган эш 
урыннары саны 
бер. 

96 8 5 7 81 

 

Мҽйданчыкка резидентларны җҽлеп итҥ максатында, квартал саен аларның 
территориясендҽ гамҽлдҽге һҽм потенциаль эшкуарлар катнашында очрашулар 
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уздырыла, даими рҽвештҽ мҽйданчыкларны карап була. Чаралар матбугатта киң 
яктыртыла. 

Районның гамҽлдҽге сҽнҽгать мҽйданчыклары тҿрле юнҽлешлҽргҽ ия. 
1. "Азнакай» мҽйданчыгында эшмҽкҽрлҽр тарафыннан брусчатка, блоклар 

җитештерелҽ, «Стройпромснаб» ҖЧҖ район һҽм шҽһҽр ихтыяҗлары ҿчен бетон 
җитештерҽ. Биредҽ Чаллы шҽһҽренең «РариТЭК» фирмасы ҥзенең филиалын ачты, ул 
техниканы газ-мотор ягулыгына кҥчерҥ белҽн шҿгыльлҽнҽ. 

Кҥптҽн тҥгел биредҽ ике инициативалы яшь эшкуар тҽгҽрмҽчле йортлар чыгара 
башлады. Продукция балыкчыларда, аучылар һҽм сҽяхҽтчелҽрдҽ кирҽк булыр дип 
кҿтҽбез. Россия Федерациясендҽ шундый ук продукция Санкт-Петербургта җитештерелҽ. 
Тҽгҽрмҽчле йортларның бҽясе, комплектациягҽ бҽйле рҽвештҽ, 150дҽн 250 мең сумга 
кадҽр, бу Ауропа аналогларыннан берничҽ тапкырга арзанрак, шуңа кҥрҽ килҽчҽктҽ 
балалар продукцияне экспортка чыгарырга ниятли. Продукциянең беренче нҿсхҽлҽре 
инде гамҽлгҽ ашырылды. 

 2018 ел нҽтиҗҽлҽре буенча мҽйданчыкта 5 резидент эшчҽнлек алып бара, алар 
96 эш урыны булдырдылар. Резидентлар тарафыннан 79 миллион сумнан артык 
продукция тҿяп озатылган. 

 
2. "ИНТЕХ» универсаль мҽйданчыгы ҽзер бизнес һҽм офисларны арендага бирҥ 

белҽн шҿгыльлҽнҽ. Мҽйданчык территориясендҽ офис һҽм корпуслы җиһазлар 
җитештерелҽ, полипропилен канализация торбалары чыгару буенча эшлҽтеп җибҽрҥ 
эшлҽре тҽмамланып килҽ. 2 резидент 5 эш урыны булдырды, ҽмма мҽйданчык 
потенциалы тҿгҽллҽнмҽгҽн. 

2017 ел ахырында гына да сҽнҽгать базаларының ҿч хуҗасы муниципаль 
дҽрҽҗҽдҽге сҽнҽгать мҽйданчыклары статусын алырга һҽм Татарстан Республикасы 
Икътисад министрлыгы аккредитациясен алырга телҽк белдерде. Мҽйданчыклар санын 
ике тапкырга арттырдык. Муниципалитетның бурычы да бу мҽйданчыкларны Азнакай 
эшмҽкҽрлҽре ҿчен генҽ тҥгел, чиктҽш территориялҽрдҽн бизнес-җҽмҽгатьчелек 
вҽкиллҽре ҿчен дҽ кызыклы итҥ. 

3. Бҥгенге кҿндҽ перспективалы сҽнҽгать мҽйданчыкларының берсе - «Азнакай 
ПМК» мҽйданчыгы, анда инде 81 кеше (3 резидент) эшли. Бҥген мҽйданчык тҿзелеш 
тармагына юнҽлдерелгҽн. Хисап елының алты ае нҽтиҗҽлҽре буенча башкарылган 
эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр кҥлҽме 234 миллион сумнан артык тҽшкил иткҽн. Килҽчҽктҽ биредҽ 
профильле торбалар, пластик тҽрҽзҽлҽр, бетон колец җитештерҥ, авыл хуҗалыгы 
продукциясен (ит) эшкҽртҥ планлаштырыла. 

4. «Простор СК» мҽйданчыгы район ҿчен ҽһҽмиятле булып тора, анда 
асфальтобетон җитештерҥ эшлҽре башланган инде. Эшмҽкҽр шҽһҽр һҽм район торак 
пунктларының тротуарларын асфальтлауга муниципаль заказ алды. 

«Спас ҥзҽге» ҖЧҖ резидентларының берсе җирне торгызу (рекультивациялҽҥ) 
белҽн шҿгыльлҽнҽ. Аның тҿп заказчылары булып нефтьчелҽр тора. Бҥгенге кҿндҽ 2 
резидент 8 эш урыны булдырган. 

5. «МОТОРР» сҽнҽгать мҽйданчыгында металл эшкҽртҥ, металл порошок буяу 
буенча производстволар урнаштырыла. Предприятие Татарстан Республикасында газ 
заправкалары тҿзҥдҽ катнашты, «Газпром»акционерлык җҽмгыяте белҽн тыгыз 
хезмҽттҽшлек итҽ. Ҽлеге мҽйданчыкны 6 елга ҥстерҥ планы Татарстан Республикасы 
Икътисад министрлыгында урнашкан. Бҥген биредҽ 2 резидент эшли, 7 эш урыны 
булдырылган, алар 12 миллион сумнан артык эш башкарган. 

Агымдагы елның октябрендҽ «Татнефть-Актив-Азнакай» сҽнҽгать мҽйданчыгы 
барлыкка килде һҽм ТР Икътисад министрлыгында аккредитация узды. 

Бҥгенге кҿндҽ мҽйданчыкта 3 резидент эшчҽнлек алып бара, алар 463 эш урыны 
булдырган. 
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Бҥген безнең бурыч-ҽлеге мҽйданчыкларны инвестицион яктан кызыклы итҥ. 
Эшлҽҥ ценностных тҽкъдимнҽр-сҽбҽбе ни ҿчен клиентлар бирҽлҽр ҿстенлек бер 
компания алдында башка. Алар хҽл итҽ проблемалары клиентлар яки удовлетворяют 
аларның ихтыяҗларын. Һҽр кыйммҽтле тҽкъдим билгеле бер куллану сегменты 
талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган товарлар һҽм/яки хезмҽтлҽр җыелмасы булып тора. 
Башка сҥзлҽр белҽн ҽйткҽндҽ, кыйммҽтле тҽкъдим — компания кулланучыга тҽкъдим 
итҽргҽ ҽзер булган ҿстенлеклҽр җыелмасы. 

 
Кайбер ценностные тҽкъдимнҽр булырга мҿмкин инновацион, ягъни яңа яки 

революционными. Башкалар-базарда булган кебек, ҽмма кайбер отличиями, нинди дҽ 
булса яңа характеристикалар белҽн. 

Ценностное тҽкъдимен булдыра ҿстенлеклҽре ҿчен конкрет кулланучылар 
сегмент хисабына билгеле бер сочетания элементларын талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган 
ҽлеге сегмент. Ҿстенлеклҽр булырга мҿмкин количественными (мондый буларак, бҽясе, 
тизлеге хезмҽт кҥрсҽтҥ) яки сыйфатлы (мҽсҽлҽн, дизайн, уңай хислҽр клиентны). Тҥбҽндҽ 
кайбер элементлар гына санап ҥтелгҽн, аларның кыйммҽте товар яки хезмҽт кҥрсҽтҥ 
кулланучылар ҿчен. 

Сҽнҽгать мҽйданчыкларын тутыру бурычларын хҽл итҥ ҿчен резидентларга һҽм 
идарҽче компаниялҽргҽ ярдҽмнең тҿрле формалары каралды. Фикер алышу нҽтиҗҽсендҽ 
район Советының депутатлар корпусы аккредитация узган мҽйданчыкларны җир 
салымыннан азат итҥ һҽм биш елга аренда тҥлҽвеннҽн азат итҥ турында Карар кабул 
итте. Сҽнҽгать мҽйданнары шактый зур булуны исҽпкҽ алып, бу җирле бюджет ҿчен 
сизелерлек сумма. 

Бизнес ҥсеше ҿчен тҿрле вариантлар бар, шул исҽптҽн тугандаш шҽһҽрлҽрнең 
бизнес-партнерлары катнашында очрашулар, бизнес-проектлар, конференциялҽр, 
утырышлар оештыру. Азнакай муниципаль районы Тарсус (Тҿркия), Ивье (Белоруссия), 
Бакчасарай (Кырым), Санкт-Петербург шҽһҽренең Красногорск районы белҽн тыгыз 
элемтҽдҽ тора. Ҽлеге чаралар шҽһҽр һҽм район территориясендҽ бизнес ҥсеше ҿчен 
тҽҗрибҽ уртаклашу, акча һҽм инвесторлар җҽлеп итҥ мҿмкинлеге бирҽ.  

1.7. Ҥзмҽшгуль халык ҿчен программа булдыру. 
 
Ҥзмҽшгуль халык - шҽхси эшмҽкҽрлҽр, крестьян (фермер) хуҗалыклары 

башлыклары һҽм ҽгъзалары, адвокатлар, арбитраж идарҽчелҽр, нотариуслар, шҽхси 
практика белҽн шҿгыльлҽнҥче башка затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр булмаган затлар. 
Хҽзерге вакытта ҥзмҽшгуль зат иминият взносларын тҥлҽми, онлайн контроль касса 
машинасы кирҽк тҥгел,банкта исҽп-хисап счеты кирҽкми, димҽк, пенсия ҿчен берни дҽ 
эшли алмаячак, аның хезмҽт тҽ, иминият стажы да юк. Больничный берҽҥ дҽ тҥлҽми, 
декрет ялы да. 

Ҥзмҽшгульлҽр ҿчен салым кертҥ турындагы законга кул куйганнан соң («Мҽскҽҥ 
шҽһҽрендҽ, Мҽскҽҥ һҽм Калуга ҿлкҽлҽрендҽ, шулай ук Татарстан Республикасында 
(Татарстан)» Һҿнҽри керемгҽ салым «махсус салым режимын билгелҽҥ буенча 
эксперимент ҥткҽрҥ турында» 2018 елның 27 ноябрендҽге 422-ФЗ номерлы Федераль 
закон) Азнакай муниципаль районы ҥзмҽшгульлек халкы ҿчен программа тҿзҥгҽ ҿстҽмҽ 
рҽвештҽ мотивациялҽнде. Азнакай муниципаль районы ҥзмҽшгуль гражданнарга юридик 
ярдҽм тҽкъдим итҽ. Безнең юридик бҥлек документлар тҿзҥдҽ ярдҽм итҽ, салым салу 
системалары турында сҿйли һҽм ҥзмҽшгуль халыкны юридик яктан озата бара ала. 

Район шулай ук ҥзмҽшгуль халыкны район һҽм тугандаш шҽһҽрлҽр белҽн 
тоташкан урында арадашчы булырга мҿмкин. 

Шоу-рум булдыру ҿчен мҽйданчык тҽкъдим итҥ планлаштырыла, чҿнки бу безнең 
вакытның бик популяр тренды, халык бу ҿлкҽдҽ ҥзен сынап карарга тели, ҽмма еш кына 
аларның ҥз идеялҽрен тормышка ашыру ҿчен мҽйданчыклары юк. Бу аларның ҥсешенҽ 
һҽм ҥсешенҽ, димҽк, ипне теркҽҥ һҽм КУЭ булдыру ярдҽм итҽчҽк. 
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Программага ҥзмҽшгуль халык ҿчен Сайт булдыру керҽ, анда алар закон 
проектлары, салым салу, юридик консультация ала, партнерлар таба, тҽҗрибҽ уртаклаша 
һҽм ҥз хезмҽтлҽре турында мҽгълҥмат урнаштыра алачак. 

Ҥзмҽшгульлҽргҽ ярдҽм программасын кертҥ шулай ук эшсезлекнең тамырына 
юнҽлтелгҽн, чҿнки узган кризис аркасында эре һҽм вак бизнесның кҥп кенҽ оешмалары 
рентабельлеген югалтып, меңлҽгҽн гражданны эшсез калдырып, ябылды. Бҥгенге кҿн 
чынбарлыкларында эш табу шактый кыен, бигрҽк тҽ граждан тулы социаль пакет белҽн 
«ак» хезмҽт хакларына омтыла икҽн. 

Ҥзмҽшгульлек-Россия хокукый системасында хезмҽт һҽм салым законнарындагы 
яңа виток, чҿнки мондый эш ысулы даими, тотрыклы, ҽ иң мҿһиме – легаль, керем 
чыганагы булган гражданнарның тормышын җиңелҽйтергҽ мҿмкин. 

1.8. Авыл хуҗалыгында кооперацияне ҥстерҥ 

 
Эшмҽкҽрлҽр арасында аналитик сораштырулар ҥткҽреп, Азнакай муниципаль 

районы буенча кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына ярдҽм итҥнең тҿп ҿстенлекле 
юнҽлешлҽре билгелҽнде: 

1. Агросҽнҽгать комплексы продукциясен җитештерҥ һҽм эшкҽртҥ; 
2. Сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ; 
3. Һҿнҽрчелек эшчҽнлеген һҽм туризмны ҥстерҥ; 
4. IT-технологиялҽрне ҥстерҥ 
 
1.1. Агросҽнҽгать комплексы ҿлкҽсендҽ заманча югары җитештерҥчҽнлекле 

технологиялҽр ҥсешенең потенциалы, авыл хуҗалыгы продукциясен эшкҽртҥнең 
тҽмамланган циклын булдыру, терлекчелекне ҥстерҥ ҿчен табигый, хезмҽт һҽм 
технологик ресурслар булу һҽм авыл хуҗалыгы ҿлкҽсендҽ заманча югары 
җитештерҥчҽнлекле технологиялҽр ҥсеше мҿмкинлеге авыл хуҗалыгы буенча планнарны 
гамҽлгҽ ашыруда бҿтен мҿмкинлеклҽр бирҽ. 

Азнакай районы элек-электҽн авыл хуҗалыгы районы булган. Авыл хуҗалыгы 
мҽйданнары кҥлҽме буенча безнең җирлҽребез Татарстанда беренче урын алып тора. 

Аграр сектор-Азнакай районы икътисадының иң мҿһим ҿлкҽлҽреннҽн берсе. Ул 
терлекчелек тармагына – сҿт-ит терлекчелегенҽ юнҽлдерелгҽн, шулай ук бодай, кҿзге 
арыш, арпа, карабодай, борчак ҥстерелҽ. 

Азнакай муниципаль районының агросҽнҽгать комплексы ике эре инвестор: «Союз 
Агро» ҖЧҖ һҽм «Агросила – групп» ЯАҖ; 3 шҽхси инвестор – «Стҽрле» ҖЧҖ, «Вахитов» 
ҖЧҖ, «Агропродукт» ҖЧҖ, 5 мҿстҽкыйль хуҗалык: «Марс» ҖЧҖ, «ис. Х. 
Мҿстҽкыймова», «Тукай» ҖЧҖ, «Престиж Агро-ЧАЛПЫ» ҖЧҖ, «Таллы Бҥлҽк»АХҖК. 
Моннан тыш, 80нҽн артык КФХ 25 мең гектардан артык мҽйданда авыл хуҗалыгы 
продукциясе җитештерҥ белҽн шҿгыльлҽнҽ. 

Районның гомуми җир мҽйданы 159,1 мең гектар тҽшкил итҽ. Авыл хуҗалыгы 
җирлҽре 148,6 мең гектар мҽйданны били, шуның 114,1 мең гектарын сҿрҽ. 

Авыл хуҗалыгы Азнакай районы икътисадының ҿстенлекле тармакларының берсе 
булып тора. Һава шартларының барлык кыенлыкларга да карамастан, аграрийлар ел 
саен тҿп авыл хуҗалыгы культураларыннан югары уңыш алалар. 2018 елда авыл 
хуҗалыгының тулаем продукциясе 2,9 млрд. сум тҽшкил итте, бу узган ел белҽн 
чагыштырганда 100,5 процент тҽшкил итҽ. Бҿртекле һҽм кузаклы культураларның тулай 
җыемы, ашлыкка кукурузны да кертеп, 112 мең тоннадан артык тҽшкил итте, 
уңдырышлылык гектардан 25,5 центнер тҽшкил итте. 

Район буенча эре мҿгезле терлеклҽр саны 32 270 баш тҽшкил итҽ. Сҿт җитештерҥ 
узган елның шул чоры белҽн чагыштырганда 110% ка арткан һҽм 47 034 тонна тҽшкил 
иткҽн, ит җитештерҥ 3 122 тонна тҽшкил итҽ. 
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Бҥгенге кҿндҽ авыл җирлегендҽ кешелҽрне эш белҽн тҽэмин итҥ, авыл халкының 
даими кереме булу һҽм җирлек керем базасының ахыр чиктҽ булуы - беренче мҽсьҽлҽ. 
Авылның килҽчҽге саклана торган җирдҽ генҽ, иң мҿһиме, яңа эш урыннары булдырыла. 
Районда 80 дҽн артык КФХ 26 мең гектардан артык мҽйданда авыл хуҗалыгы 
продукциясе җитештерҥ белҽн шҿгыльлҽнҽ, 44 гаилҽ терлекчелек фермасы уңышлы 
эшлҽп килҽ. Аларда ҿч мең баштан артык мҿгезле эре терлек асрала. 

Авыл җирлегендҽ Гаилҽ терлекчелек фермалары тҿзҥ программасы бик популяр. 
Районның 5 фермеры, «яңа эш башлаучы фермер» программасында катнашып, 
терлекчелек фермаларын ҥстерҥгҽ, эре мҿгезле терлеклҽрнең баш санын сатып алуга 13 
млн. сумнан артык грант оттылар. Авыл эшмҽкҽрлҽре дҽҥлҽт программасы кысаларында 
30 ҿстҽмҽ эш урыны булдырдылар. 

Авыл территориялҽрен ҥстерҥ ҿчен шҽхси ярдҽмче хуҗалыкларны ныгыту зур 
ҽһҽмияткҽ ия. Районда алар 13 меңнҽн артык, район авыл хуҗалыгы продукциясенең 
40% ка кадҽр җитештерҽлҽр. Шҽхси ярдҽмче хуҗалыкларда сыерларның баш санын 
арттыру, 2013 елдан башлап 3 һҽм аннан да кҥбрҽк сыер асраучы авыл халкына җирле 
бюджет хисабына 500 берҽмлек шҽхси саву аппаратлары бирелде, шулардан агымдагы 
елда - 602,5 мең сумга 26 берҽмлек. Гомумҽн, шҽхси ярдҽмче хуҗалыкларга бюджет 
ярдҽме 10 млн. 671 мең сум тҽшкил иткҽн. 

Килҽчҽктҽ дҽ агросҽнҽгать комплексы алдында азык-тҿлек иминлеген тҽэмин итҥ 
буенча зур бурычлар тора. «Союз-Агро» ҖЧҖ- «3900 баш савым сыерга исҽплҽнгҽн 
терлекчелек комплексы - һҽм 1000 баш терлек симертҥ мҽйданчыгы» һҽм мең баш 
мҿгезле эре терлеккҽ ҿстҽмҽ симертҥ мҽйданчыгы исҽбенҽ терлек баш санын арттыру 
һҽм терлекчелек продукциясен җитештерҥ планлаштырыла. «Азнакай» агрофирмасы 2 
мең баш савым сыерга исҽплҽнгҽн терлекчелек комплексы тҿзелеше, шулай ук хуҗалык 
итҥнең кече рҽвешлҽрен алга таба ҥстерҥ. 

Агросҽнҽгать комплексы ҥсешенең ҿстенлекле юнҽлеше-эш урыннарының җҽлеп 

итҥчҽнлеген, хезмҽт хакы дҽрҽҗҽсен, хезмҽт җитештерҥчҽнлеген арттыруны, 

җитештерелҽ торган продукциянең сыйфатын һҽм экологиклыгын тҽэмин итҥче тармакны 

техник яктан яңадан коралландыру. 
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II. Программаның тҿп чаралары системасы 

2.1. Агросҽнҽгать комплексы продукциясен җитештерҥ һҽм эшкҽртҥ. 

 
Ҽлеге бурычны хҽл итҥ максатларында матди ресурслар белҽн тҽэмин итҥче 

лизинг механизмнарының (Лизинг-Грант) тиз арада ҥсҥенҽ ярдҽм итҥче чаралар гамҽлгҽ 
ашырыла, бу сҽнҽгать һҽм авыл хуҗалыгы предприятиелҽренең тҿп җитештерҥ 
фондларын яңартуга бҽйле проблемаларын ҿлешчҽ хҽл итҥгҽ ярдҽм итҽ, шул исҽптҽн 
җиһазлар сатып алуга чыгымнарны субсидиялҽҥ программалары да; 

Авыл хуҗалыгында эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген ҥстерҥ, авыл хуҗалыгында кече һҽм 
урта бизнесны оештыруның алдынгы формаларын ҿйрҽнҥ һҽм Азнакай муниципаль 
районында аларны тормышка ашыру: 

- Авыл хуҗалыгында эшкуарлыкны ҥстерҥ буенча гамҽлгҽ ашырыла торган 
республика программаларында катнашуда ярдҽм итҥ.  

- Бизнесны ҥстерҥгҽ кредит алган вакытта фермерларга залог буенча муниципаль 
милек бирҥ.  

- 3 һҽм аннан кҥбрҽк сыерга ия булган гражданнарга яшь гаилҽлҽргҽ саву 
аппаратлары тапшыру. 

- Эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген ҥстерҥ (мисал – тере кош-корт ҥрчетҥ (ҥрчетҥ, тоту, 
терлек чалу, эшкҽртҥ, ыслау, сату). 

Каз универсаль кош булып санала. Аннан йон, ит һҽм йомырка алалар. Аны 
ҥстерҥ буенча Бизнес рентабельлекнең югары дҽрҽҗҽсенҽ ия һҽм яхшы табыш китерҽ. 
Кошның ризыксызлыгы юк һҽм ул кҿтҥлеклҽрдҽ ҥсемлек асрарга мҿмкин. Гусин итенҽ Яңа 
ел һҽм Раштуа ҿчен иң зур ихтыяҗ туа. Илнең кҥп халкы бҽйрҽм ҿстҽлендҽ пешкҽн 
казаны кҥрергҽ тели. Бу чорда 5-6 кг авырлыктагы кошның бҽясе 150-1800 сум тҽшкил 
итҽ, ҽ кайвакыт аннан да артыграк була. Ел дҽвамында гусиное ит ия тотрыклы ихтыяҗ, 
ҽмма бҽялҽр кҥпкҽ тҥбҽнрҽк. Кош шешенҽ ихтыяҗ текстиль сҽнҽгате. Ул мендҽр, югары 
кием ясау ҿчен иң яхшы дип санала. Бер тавыштан уртача 0,5 кг пуха һҽм перьев алалар. 
Фермерлар аны фабрикаларга тапшыра яки сатуга мендҽрлҽр мҿстҽкыйль рҽвештҽ 
ҽзерли ала. Каз йомыркаларының тҽме тавыкныкыннан берни белҽн дҽ калышмый. Вҽ 
аларны ашыйлар һҽм ашыйлар 

КФХда каз ҥрчетҥ тҽҗрибҽсе кҥрсҽткҽнчҽ, бизнесның рентабельлеге кош 
токымына бҽйле һҽм 80-100% чиклҽрендҽ урнашкан. Димҽк, каз ҥрчетҥгҽ кертелгҽн һҽр 
сум инвесторга кош-корт ҥстерҥ циклы ҿчен 0,8-1 сум чиста табыш китерҽ. 

Кош ите сату челтҽре аша сату ҿчен ГОСТ Р системасында продукция 
сертификаты рҽсмилҽштерергҽ кирҽк булачак. Россия эчке базарында гусина итенең 
бҽясе сату регионына бҽйле һҽм бер килограммы ҿчен 150 сумнан 250 сумга кадҽр 
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- Эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген ҥстерҥ (элеватор тҿзҥ зарурлыгы).  
Азнакай ашлык җитештерҥ һҽм эшкҽртҥ чылбыры Ҽлмҽт агломерациясенең 

барлык районнары белҽн бҽйле (бҥгенге кҿндҽ элеваторларга ия булган Ютазы һҽм 
Бҿгелмҽ районнары белҽн беррҽттҽн). Азнакай элеваторы тҥбҽндҽге тҿр хезмҽт 
кҥрсҽтергҽ планлаштыра: ашлык сату; ашлык кабул итҥ; ашлык эшкҽртҥ; ашлык киптерҥ; 
ашлык саклау; ашлык тҿяп җибҽрҥ. 

Ҽлеге чылбырда Баулы спирт һҽм сиптергечлҽре җитештерҥ предприятиелҽре 
аерым, даими буын белҽн кҥздҽ тотыла. Тҽҥлегенҽ ашлык. 

Шул ук вакытта Татарстан Республикасының Мҿслим районы һҽм Бакалы һҽм 
Шаран районнары Башкортстан Республикасы Авыл хуҗалыгы районнары, димҽк, 
Азнакай элеваторын потенциаль тҽэмин итеп торучылар һҽм сатып алучылар булып тора. 

Шуңа бҽйле производстволарны, тегермҽн һҽм ярма заводы кебек элеваторлы 
комплекста районның авыл хуҗалыгы предприятиелҽре генҽ тҥгел, он тарттыру һҽм 
икмҽк пешерҥ сҽнҽгате предприятиелҽре, агросҽнҽгать комплексы предприятиелҽре, 
кҥплҽп һҽм ваклап сату предприятиелҽре урнаштыруны исҽпкҽ алып. 

Булган, бҥгенге кҿндҽ стейкхолдерлар: 
- 3800 башка исҽплҽнгҽн «Актюба» терлекчелек комплексы; барлык милек 

рҽвешлҽрендҽге авыл хуҗалыгы предприятиелҽре (орлык фонды белҽн тҽэмин итҥ), 
Азнакай икмҽк заводы, минипекарня, кҥплҽп һҽм ваклап сату челтҽре, бюджет 
учреждениелҽре (ярма һҽм онга ихтыяҗ бар), шҽхси ярдҽмче хуҗалыклар.  

-Эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген ҥстерҥ (Азнакай муниципаль районы территориясендҽ 
Агро-парк тҿзҥ зарурлыгы). 

Агросҽнҽгать паркы комплексы һҽм аның тҿп бурычы авыл хуҗалыгында кече 
һҽм урта эшмҽкҽрлекне ҥстерҥгҽ юнҽлдерелҽчҽк. Ул 1,5 гектар мҽйданда урнашачак, 
тҿп бинаның мҽйданы 14 мең кв.метр тҽшкил итҽчҽк, сҽҥдҽ мҽйданнары – 3,8 мең кв. 
метр. Моннан тыш, комплекста склад бҥлмҽлҽре, ветеринария лабораториясе һҽм 
авыл хуҗалыгы продукциясен эшкҽртҥ ҿчен җитештерҥ урыннары каралган. Агро-
паркта арадашчылар катнашыннан башка ҥз продукциясен турыдан-туры сатачак 
резидент-авыл хуҗалыгы җитештерҥчелҽрен җҽлеп итҥ планлаштырыла. 

Хҽзерге вакытта Азнакай шҽһҽре территориясендҽ атна саен авыл хуҗалыгы 
ярминкҽлҽре ҥткҽрелҽ, 30га якын авыл хуҗалыгы ярминкҽсе ҥткҽрелде, аларда 40 тҿрдҽн 
артык продукция, шул исҽптҽн 10 тоннадан артык ит, тере балык, яшелчҽ, бал, сҿт, икмҽк-
кҥмҽч продукциясе куелган һҽм сатылган. Ярминкҽлҽрдҽ барлык милек формасындагы 
предприятиелҽр, шул исҽптҽн шҽхси ярдҽмче хуҗалыклар катнаша. Ярминкҽлҽрдҽ 
сатыла торган продукциягҽ уртача бҽялҽр шҽһҽр һҽм кибетлҽрнең ваклап сату 
базарларындагы бҽялҽрдҽн 10-15% ка тҥбҽнрҽк. Ҥз продукциясен сату ҿчен җирле товар 
җитештерҥчелҽрнең, шул исҽптҽн бакчачылык, яшелчҽчелек, терлекчелек белҽн 
шҿгыльлҽнҥче гражданнарның мҿмкинлеклҽре киңҽя. 

2.2. Сҽнҽгатьтҽ кооперацияне ҥстерҥ 

 
Икътисадны диверсификациялҽҥ, предприятиелҽрне заманча җиһазлар белҽн 

тҽэмин итҥ, сҽнҽгатьтҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне активлаштыру, нефть тармагы 
предприятиелҽренең финанс потенциалын куллану – сҽнҽгать җитештерҥе ҥсешенең тҿп 
алшартлары. 

Сҽнҽгать структурасында ҿстенлекле тармак булып нефть һҽм газ чыгару тора. 
Тҿзелеш, машина тҿзелеше, җиңел сҽнҽгать сизелерлек ҿлеш кертҽ. 

Бҽялҽҥ буенча 2018 елда тулаем территориаль продукт кҥлҽме 67,6 млрд. сумнан 
артык тҽшкил итте, сҽнҽгать предприятиелҽре җитештергҽн тҿяп җибҽрелгҽн товарлар, 
башкарылган эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр кҥлҽме 15 млрд.сумнан артык тҽшкил итте. Сҽнҽгать 
җитештерҥе индексы-97,8 %. 
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"Азнакайнефть» идарҽсе - «Татнефть»ГАҖнең иң эре нефть-газ чыгару 
идарҽлҽренең берсе. Предприятие тарафыннан ел саен 3,5 млн. тонна чамасы нефть 
чыгарыла.  

"Азнакай Нефтемаш заводы» ААҖ-Россиянең ИНМАН, Майкоп машина тҿзелеше 
заводы, БАКМ кран-манипулятор җайланмалары җитештерҥчелҽренең рҽсми дилеры. 
Нефть һҽм сҽнҽгать компаниялҽре: «Роснефть» НК ААҖ, «Сургутнефтегаз» ААҖ, 
«Татнефть» ҖАҖ, «Русснефть», «Башнефть», «Газпром» һ. б. даими заказ бирҥчелҽр 
арасында. 

Шуның белҽн бергҽ, икътисади ҥсеш проблемасы-сҽнҽгать тармаклары 

диспропорциясе һҽм тҿп предприятиелҽрнең финанс-хуҗалык эшчҽнлегенҽ 

«Азнакайнефть " идарҽсе заказларына бҽйлелеге. 

2.3. Туризм юнҽлешендҽ кооперацияне ҥстерҥ 

Икътисадый булмаган факторлар туризмны ҥстерҥнең потенциаль 
мҿмкинлеклҽрен тудыра. Бу-ландшафтлар, рекреацион зоналар, мҽдҽни объектлар, 
ҥзенчҽлекле мҽдҽният, архитектура, һ.б. бик кҥп ҽйберлҽр иерархиянең Постиндустриаль 
чорында матди иминлек һҽм уңайлылык белҽн беррҽттҽн туризмны ҥстерҥ факторы 
булып торган хис-кичерешлҽр һҽм тҽэсирлҽр ала. Икътисади факторлар потенциаль 
мҿмкинлеклҽр фонында туризм ҥсешенең реаль мҿмкинлеклҽрен билгели. Туризмны 
ҥстерҥ ҿчен барлык уңай факторлар да бар. 

Азнакай муниципаль районы республиканың иң икътисади ҥсеш алган 
территориялҽре арасына керҽ. Ул Татарстанның кҿньяк-кҿнчыгышында урнашкан, 
кҿнчыгышта Башкортстанның Бакалы һҽм Шаран районнары, тҿньякта – Сарман һҽм 
Мҿслим районнары, кҿнбатышта һҽм кҿньяк-кҿнбатышта – Ҽлмҽт, кҿньякта – Бҿгелмҽ, 
кҿньяк-кҿнчыгышта – Татарстанның Ютазы районнары белҽн чиктҽш. Аның территориясе 
2168,65 квадрат километр (Татарстан Республикасы территориясенең 3,2%) тҽшкил итҽ. 
Район шактый табигый-чимал запасларына, икътисади, кадрлар һҽм мҽдҽни потенциалга 
ия, географик яктан уңайлы, якындагы тимер юл станциялҽренҽ (Ульяновск-Уфа линиясе) 
ия: Ютазы-34, Бҿгелмҽ-40 км. ераклык Казанда 376 км. 

Азнакай районы территориясендҽ 48 мең гектардан артык мҽйданда Чатыр-Тау 
һҽм Мҽлбагыш табигый заказнигы бар. Уникаль табигать комплексларын саклап калу, 
хуҗалык эшчҽнлеге йогынтысында булган хайваннар, ҥсемлеклҽр дҿньясын саклау һҽм 
яңадан торгызу ҿчен аеруча саклана торган табигый территориялҽр булдыру һҽм ҥстерҥ 
каралган. Район туристларны бары тик Чатыр-тау итҽгендҽ генҽ ҥсҽ торган Чиста 
табигать, Яшел Ҥзҽн дҽвалау ванннары һҽм дару ҥлҽннҽре белҽн җҽлеп итҽ. 

Кеше элек-электҽн ҥзенең торагын бизҽргҽ омтыла һҽм кҿнкҥрештҽ нилҽр белҽн 
кҥзгҽ-кҥз очрашырга туры килҽ. Нинди дҽ булса ҽйберлҽр ҽзерлҽгҽндҽ халык мастеры 
аның практик билгелҽнеше турында гына уйламаган, матурлык турында да онытмаган. 
Аның иҗатында матурлык һҽм файда һҽрчак аерылгысыз була. Иң гади материаллардан 
- агач, металл, таш, балчык-ул декоратив-гамҽли сҽнгатьнең чын ҽсҽрлҽрен иҗат итҽ.  

2.4. IT-ҿлкҽдҽ кооперацияне ҥстерҥ 

Телекоммуникациялҽр һҽм IT-технологиялҽр шулкадҽр интенсив ҥсеш ала ки, 
аларда ҥзгҽрешлҽр чагыштырмача кыска вакыт эчендҽ бара. Ҽйтик, интернет - дҿньядагы 
иң популяр элемтҽ чараларының берсе. 30 ел эчендҽ аңа дҿньяның 180 илендҽ керҥ 
мҿмкинлеге барлыкка килде, ҽ хҽзер Интернеттан файдаланучылар саны 3 миллиард 
кына тҽшкил итҽ. Кеше аралашу һҽм мҽгълҥмат тапшыруның яңа дҽрҽҗҽсенҽ кҥчҽ,ҽ бу 
телекоммуникация һҽм IT-технологиялҽр алдында кҥп ҥзгҽрешлҽр бар дигҽн сҥз. Бу эштҽ 
иң тҿп реформаторлар-элемтҽ һҽм информатика ҿлкҽсендҽ белем алган кешелҽр. 

Мҽгълҥмат белҽн бҽйле барлык нҽрсҽлҽр-эзлҽҥ, саклау, тапшыру – IT-
технологиялҽргҽ карый. Саклау һҽм тапшыру мҽгълҥматлар, ҽлбҽттҽ, бик мҿһим, ҽмма 
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бары тик очракта тиз эзлҽҥ һҽм эшкҽртҥ кирҽкле мҽгълҥмат. Монда да зур алга китеш 
бар. Мҽгълҥмат саклау ҿчен эшлҽнде базасын, алар мҿмкинлек бирҽ эшкҽртергҽ һҽм 
извлекать мҽгълҥматны оптималь итеп. Компьютер базалары Кеше эшчҽнлегенең барлык 
ҿлкҽлҽренҽ кергҽн. Алар билет кассасында да, медрегистратурада да тора, алар 
ярдҽмендҽ мҽктҽптҽ дҽреслҽр расписаниесе тҿзелҽ. Бар бушлай һҽм коммерция 
базалары, ничек единичного кулланучы ҿчен дҽ, мҿмкинлек бирҽ торган мҿрҽҗҽгать 
итҽргҽ, аларга кҥп кенҽ кешелҽр бер ҥк вакытта. Шуңа бҽйле рҽвештҽ, тҿрле ситуациялҽр 
ҿчен мҽгълҥматлар базасын булдырырга мҿмкинлек бирҽ торган программалаштыру 
теллҽре дҽ булдырылган. 

IT-технологиялҽр ҿлкҽсендҽ ничек һҿнҽр алырга була? Бу, барыннан да элек, 
югары уку йортлары. Компьютер техникасы, программалаштыру, мҽгълҥмати 
технологиялҽр белҽн бҽйле һҿнҽрлҽргҽ хҽзер бик кирҽк. Институтларда һҽм 
университетларда хезмҽт базарын белгечлҽр белҽн IT-технологиялҽр ҿлкҽсендҽ тҽэмин 
итҥ ҿчен яңа кафедралар барлыкка килде. Укыту гадҽттҽгечҽ теориягҽ басым белҽн бара. 
Бер яктан, бу белемнҽр шактый абстрактны, һҽм аларны гамҽли эшчҽнлектҽ куллану 
авыр. Икенче яктан-IT-белгеч һҿнҽре бҿтен тормыш дҽвамында укуны кҥздҽ тота, һҽм 
югары уку йортына салынган нигез чыгарылыш сыйныф укучысына яңа эшлҽнмҽлҽрне 
тиз ҥзлҽштерергҽ ярдҽм итҽчҽк. Башка юл да бар булырга профессионалом бу ҿлкҽдҽ. 
Хҽзерге вакытта IT-технологиялҽргҽ багышланган бик кҥп ҽдҽбият чыгарылган. 
"Чайниклар ҿчен»-программалаштыру, мҽгълҥмат базаларын проектлау, веб-дизайн, 
челтҽр технологиялҽре нигезлҽренҽ багышланган иң популяр китаплар сериясе шулай 
атала да инде. Укыту буенча мондый тҿрдҽге ҽдҽбиятның да ҥз ҿстенлеклҽре бар. Ул 
һҽрвакыт диярлек гамҽли характерга ия, җиңел керемле тел белҽн язылган. 

II. ТЕРРИТОРИЯНЕҢ ИНВЕСТИЦИОН ҖҼЛЕП ИТҤЧҼНЛЕГЕН БҼЯЛҼҤ, 

ЭШКУАРЛЫКНЫ ҤСТЕРҤ ЮНҼЛЕШЛҼРЕ ҺҼМ КОНКРЕТ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ 

 
Илнең яки тҿбҽкнең инвестицион җҽлеп итҥчҽнлеге-аның икътисади һҽм финанс 

кҥрсҽткечлҽре, дҽҥлҽт, иҗтимагый, закон чыгару, сҽяси һҽм социаль ҥсеш кҥрсҽткечлҽре 
буенча билгелҽнҽ торган интеграль кҥрсҽткеч. Инвестиция җҽлеп итҥчҽнлеген физик, 
финанс, интеллектуаль һҽм кеше капиталларының хҽрҽкҽт векторын билгели: илгҽ яки 
аның чит иллҽргҽ. 

Татарстан Республикасы инвестиция җҽлеп итҥчҽн санала, чҿнки бездҽ 
Эшкуарлыкка ярдҽм итҥ буенча берничҽ программа бар:  

- Лизинг-грант 
 - Инновациялҽргҽ ярдҽм итҥ программасы 
 - Социаль бизнес 
 - Кече бизнес компаниялҽре урнаштыру ҿчен кирҽкле инфраструктура 

булдырылды:  
 - «Алабуга " махсус икътисадый зонасы» 
 - "Химград «Технополисы» 
 - "КИП Мастер «индустриаль паркы» 
 - "Кама Аланы" индустриаль паркы» 

Татарстанда бизнес алып баруның тҿп ҿстенлеклҽре: 
- бюрократик киртҽлҽрнең чагыштырмача тҥбҽн дҽрҽҗҽсе (бигрҽк тҽ башка тҿбҽклҽр 
белҽн чагыштырганда), бизнесны теркҽҥ, лицензия алу, тҿбҽк карамагында булган 
рҿхсҽтлҽр һҽм килешҥлҽр булмау; 
- РФнең башка тҿбҽклҽре белҽн чагыштырганда чагыштырмача ҥсеш алган 
инфраструктура; 
- регионның имиджы, тарихы һҽм нефть химиясе, машина тҿзелеше һҽм тҿзелеш 
ҿлкҽлҽрендҽ сҽнҽгать ҥсешенең югары дҽрҽҗҽсе;  
- сату базары арта бара, мҽсҽлҽн, автомобиль һҽм тҿзелеш базары; 
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- преференциялҽр-салым (махсус икътисадый зона режимы), таможня (ирекле 
таможня зонасы режимы) һҽм коммерция (җир бҽясе, офис мҽйданнарын тҿзеклҽндерҥ) 

- хҿкҥмҽт белҽн диалогның гадилеге «Электрон Хҿкҥмҽт " кебек механизмнар 
булу»;  

- «инвестицион эшчҽнлек турында " ТР Законы нигезендҽ инвестицион 
проектларны гамҽлгҽ ашыручы компаниялҽргҽ бирелҽ торган салым ташламалары. 

Шулай ук безнең районда да бу программаларның кҥбесе эшли, бу тҿбҽкнең 
инвестицион җҽлеп итҥчҽнлегенҽ ярдҽм итҽ.  

Азнакай районында эшмҽкҽрлек ҿчен киң эшчҽнлек кыры бар, һҽм бу эшчҽнлек 
кызу темплар белҽн бара..  

Хҽзер эшмҽкҽрлҽр продукция җитештерҥ белҽн генҽ чиклҽнми, алар аны 
кулланучыларны тҽэмин итҥнең һҽм гамҽлгҽ ашыруның мҿһимлеген аңлады. Хҽзерге 
вакытта ҥзлҽре җитештергҽн продукцияне сату һҽм ҥзлҽренҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ актуаль. 

Азнакай муниципаль районында 2019-2023 елларга кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне 
ҥстерҥ программасының тҿп чаралары №Кушымтада китерелгҽн. 2 " 2019-2023 елларга 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне 
ҥстерҥ «муниципаль программасына карата. 

IV. КЕЧЕ ҺҼМ УРТА ЭШМҼКҼРЛЕКНЕ ҤСТЕРҤ ПРОГРАММАСЫН РЕСУРСЛАР БЕЛҼН 

ТҼЭМИН ИТҤ 

Һҽр Программа билгеле бер тҿп ресурсларга мохтаҗ. Бу ресурслар предприятиегҽ 
кыйммҽтле тҽкъдимнҽр булдырырга һҽм кулланучыларга җиткерергҽ, базарга чыгарга, 
кулланучылар сегментлары белҽн элемтҽдҽ торырга һҽм табыш алырга мҿмкинлек бирҽ. 
Тҿрле типы программалары талҽп итҽ, тҿрле ресурслар. Тҿп ресурслар матди, финанс, 
интеллектуаль яки кеше (персонал) булырга мҿмкин. Компания булырга мҿмкин милекче 
ҽлеге ресурслар, алырга, аларны наемга яки шул ук алырга нче тҿп партнерлар. 

Тҿп ресурслар була классифицировать тҥбҽндҽгечҽ. 
Матди ресурслар.  
Азнакай муниципаль районында бу категориягҽ җитештерҥ егҽрлеклҽре, биналар, 

җиһазлар, транспорт чаралары, сату нокталары һҽм дистрибуция челтҽрлҽре, авыл 
хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр кебек физик объектлар керҽ.  

Интеллектуаль ресурслар.  
Интеллектуаль милек, мҽсҽлҽн, сҽҥдҽ маркалары, милек хокуклары белҽн 

якланган ябык мҽгълҥмат, патентлар һҽм авторлык хокуклары, партнерлык һҽм 
мҽгълҥмат базалары — бизнес-модельнең иң мҿһим ҿлеше. Интеллектуаль ресурслар 
булдыру җиңел тҥгел, ҽмма уңышка ирешкҽн очракта алар шактый табыш китерергҽ 
мҿмкин. 

Персонал. Персоналны сайлау-телҽсҽ кайсы предприятие ҿчен мҿһим бурыч, 
ҽмма бу ресурска аеруча игътибарлы мҿнҽсҽбҽт талҽп итҥче бизнес-модельлҽр, 
мҽсҽлҽн, фҽн сыйдырышлы производстволарда яки иҗат коллективларында. Аерым 
алганда, Novartis кебек фармацевтика компаниясе ҿчен персоналны сайлау зур роль 
уйный: аның бизнес-моделе җитди галимнҽр һҽм югары квалификацияле белгечлҽр 
штатын ҥз эченҽ ала. 

Акча. Кайбер программалар талҽп итҽ булу билгеле бер финанс ресурслар 
һҽм/яки финанс гарантиялҽре кебек акча, кредит линиясе яки фондовый резерв. 

Азнакай районында параллель рҽвештҽ сҽнҽгать җитештерҥе һҽм авыл хуҗалыгы 
продукциясе җитештерҥ дҽ ҥсҽ. Район республика чигендҽ һҽм эре сҽнҽгать 
ҥзҽклҽреннҽн ерак урнашкан, Кызганычка каршы, аның аша федераль транспорт 
магистральлҽре узмый. Россия тимер юлларын ҥстерҥ программасында Ютазыдан 
Азнакайга кадҽр тупик тимер юл тармагын тҿзҥ каралган иде. Азнакай бизнесы ҿчен бу 
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республика ҿчен дҽ актуаль. Тимер юл булу эшмҽкҽрлек ҥсешенҽ яңа борылмалар 
бирергҽ сҽлҽтле. Бҥгенге кҿндҽ без инвесторлар эзлҽҥне актив алып барабыз. Кытай, 
Тҿркия, Екатеринбург эшкуарлары белҽн берничҽ тапкыр сҿйлҽшҥлҽр алып барылды, 
ҽмма комплектлау ҽйберлҽрен китерҥ һҽм ҽзер продукцияне тҿяп җибҽрҥ мҿмкинлеклҽре 
инвестициялҽр җҽлеп иткҽндҽ йомшак звено булып тора. 

Ык елгасы аша кҥпер һҽм Башкортстан Республикасының Бакалы районы белҽн 
тоташтыручы юл тҿзҥ. Бу проблеманы хҽл итҥ шулай ук бизнес ҿчен яңа капка ача. 

Социаль юнҽлешле коммерциячел булмаган оешмаларга (алга таба СОНКО) 
финанс, мҿлкҽти, мҽгълҥмати, консультацион ярдҽм кҥрсҽтҥ механизмнарын җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм халык арасында ҥзара хезмҽттҽшлекнең даими гамҽлдҽге 
системасын булдыру аша ҥстерҥ. 

Социаль юнҽлешле коммерциячел булмаган оешмалар хезмҽткҽрлҽрен һҽм 
аларның ирекле хезмҽткҽрлҽрен ҽзерлҽҥ, яңадан ҽзерлҽҥ һҽм аларның квалификациясен 
кҥтҽрҥ ҿлкҽсендҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ (алга таба СОНКО)); 

- социаль юнҽлешле коммерциячел булмаган оешмаларга финанс ярдҽме 
кҥрсҽтҥ: Азнакай муниципаль районы территориясендҽ проектларны тормышка ашыру 
максатларында социаль юнҽлешле СОНКОГА субсидиялҽр бирҥ, билгелҽнгҽн оештыру 
документларында тҥбҽндҽге юнҽлешлҽр буенча эшчҽнлек алып бару кысаларында: 

1) гражданнарга социаль ярдҽм һҽм яклау; 
2) Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау һҽм хайваннарны яклау; 
3) гражданнарга һҽм коммерциягҽ карамаган оешмаларга тҥлҽҥсез яисҽ 

ташламалы нигездҽ юридик ярдҽм кҥрсҽтҥ һҽм халыкны хокукый агарту, кеше һҽм 
гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен яклау эшчҽнлеге; 

4) Мҽгариф, мҽгариф, фҽн, мҽдҽният, сҽнгать, сҽламҽтлек саклау, 
гражданнарның сҽламҽтлеген профилактикалау һҽм саклау ҿлкҽсендҽге эшчҽнлек, 
сҽламҽт яшҽҥ рҽвешен пропагандалау, гражданнарның ҽхлакый-психологик хҽлен 
яхшырту, физик культура һҽм спорт һҽм кҥрсҽтелгҽн эшчҽнлеккҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ, шулай ук 
шҽхеснең рухи ҥсешенҽ ярдҽм итҥ; 

5) Россия Федерациясе гражданнарын патриотик, шул исҽптҽн хҽрби-патриотик, 
тҽрбиялҽҥ ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек; 

- миллҽтара мҿнҽсҽбҽтлҽрне гармонизациялҽҥ һҽм этникара экстремизм 
кҥренешлҽрен профилактикалау. 

 

Азнакай муниципаль районында «Шанс» авыл хуҗалыгы кредит кооперативы бик актив 
эшли, ул фермерлар һҽм авыл халкын микрофинанслау Ҥзҽге булып тора. Бер ел эчендҽ 
аларга ике миллион сумнан артык гомуми суммага 21 кредит бирелгҽн. Азнакай 
муниципаль районының эшмҽкҽрлҽр советы эшли.  

Тискҽре икътисадый факторлар эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген тоткарларга тиеш тҥгел. 
Агымдагы вҽзгыять кешелҽргҽ яңа ҥсеш юлларын эзлҽҥ, ҥз эшлҽрен ачу ҿчен кҥбрҽк 
мҿмкинлеклҽр бирҽ. 

VI. КУРКЫНЫЧЛАРНЫ БҼЯЛҼҤ, АЛАРНЫ КИМЕТҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР. 

Кҥп кенҽ компаниялҽр тҿзи белҽн партнерлык мҿнҽсҽбҽтлҽре тҿрле максатлары, 
һҽм алар нигез булалар, кҥп кенҽ программалар. Фирмалар тудыра партнерлык 
берлеклҽре ҿчен оптимальлҽштерергҽ ҥз бизнес-модельлҽрен, куркынычын киметергҽ 
яки ресурслар алырга.  

Бҥлеп бирелҽ дҥрт тибындагы партнерлык мҿнҽсҽбҽтлҽре: 
- Неконкурирующий компаниялҽр арасында стратегик хезмҽттҽшлек; 
- Соконкуренция: кҿндҽшлҽр арасында стратегик партнерлык; 
- Яңа бизнес-проектларны эшлҽтеп җибҽрҥ ҿчен уртак предприятиелҽр; 
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- Сыйфатлы комплектлау ҽйберлҽрен алу Гарантиясе ҿчен җитештерҥче белҽн 
тҽэмин итҥчелҽр арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽр. 

Выделяются ҿч тҿп мотивлар булдыру партнерлык мҿнҽсҽбҽтлҽре. 
Җитештерҥ ҿлкҽсендҽ оптимальлҽштерҥ һҽм экономия. Бу-ресурсларны бҥлҥне 

һҽм эшчҽнлекне алып баруны оптимальлҽштерҥ максаты белҽн заказчы һҽм тҽэмин 
итҥче арасында партнерлык яки мҿнҽсҽбҽтлҽрнең тҿп формасы. Компаниянең мҽгънҽсе 
юк ия булу барлык ресурслар яки гамҽлгҽ ашырырга барлык эшчҽнлек тҿрлҽре белҽн 
бҽйле выпуском аның продукциясен. Партнерлыкның мондый формасы читтҽн ресурслар 
җҽлеп итҥ яки инфраструктурадан уртак файдалану ҥз эченҽ ала. 

Киметҥ риск һҽм билгесезлек. 
Партнерлык мҿнҽсҽбҽтлҽре ярдҽм итҽ ала киметергҽ куркынычын конкурент 

мохиттҽ, аның ҿчен хас неопределенность. Еш кына компаниялҽр, кҿндҽшлҽр булып 
кала, бер ҿлкҽдҽ стратегик союз формалаштыралар.  

Ресурслар белҽн тҽэмин итҥ һҽм уртак эшчҽнлек. 
Бары тик кайбер компаниялҽр ия барлык ресурслар яки башкара барлык 

эшчҽнлек тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала торган ҥз бизнес-моделе. Гадҽттҽ, алар тапшыралар 
функциялҽрен чыгару һҽм китерҥ, кайбер ресурслар һҽм ҥтҽҥ билгеле бер гамҽллҽр ҥз 
партнерам. Партнерлык булырга мҿмкин обусловлено кирҽклеге белем алу, лицензия 
хокукларын яки керҥ кулланучыга. 

Хҽвеф-хҽтҽр бҽялҽҥ-ҿстҽмҽ эшкуарлык керемен алу яисҽ куркыныч ситуациядҽн 
килгҽн зыянның билгеле бер кҥлҽмен алдан кҥреп алу мҿмкинлеген фаразларга 
мҿмкинлек бирҽ торган аналитик чараларның бердҽмлеге. 

Риск дҽрҽҗҽсе-югалтулар очрагы килеп чыгу ихтималы, шулай ук мҿмкин булган 
зыянның кҥлҽме. Куркынычын булырга мҿмкин: 

* планлаштырылган проектны гамҽлгҽ ашыру табышының тулы югалту куркынычы 
бар; 

* табыш кына тҥгел, ҽ керем дҽ килеп чыгарга мҿмкин; 
• коточкыч – капитал, милекне югалту һҽм эшмҽкҽр банкротлыгы ихтимал. 
 

Азнакай муниципаль районында кече һҽм урта бизнесны ҥстерҥ ҿчен дҥрт тҿп 
юнҽлеш бҥленҽ: авыл хуҗалыгы, сервис хезмҽте кҥрсҽтҥ, туризм һҽм IT 

предприятиелҽре. Таблицада рискларны карап бҽялим һҽм аларны киметҥ буенча тҿп 
чаралар бирҽчҽкбез 

 
Таблица 10 

 

Икътисад 
бҥлекчҽсе 

Хҽвеф-хҽтҽрлҽрне бҽялҽҥ Куркынычларны киметҥ буенча 
чаралар 

Авыл хуҗалыгы Һава шартлары; 
чҽчҥ мҽйданнарын кыскарту 
һҽм туфракның 
уңдырышлылыгын киметҥ; 
авыл инфраструктурасы 
булмау, авыл 
территориялҽрен деграциялҽҥ, 
эшкҽ сҽлҽтле һҽм 
квалификацияле халыкның 
миграциясе 

Селекция ҥткҽрҥ, һава шартлары 
йогынтысына тагын да тотрыклы 
сортлар эзлҽҥ, сыйфатлы 
ашламалар сатып алу, туфракның 
Яхшы ашламалар белҽн 
баетылуы, хезмҽт хакын арттыру 

Хезмҽт кҥрсҽтҥ Компания эшчҽнлегенең 
финанс шартлары начарлану; 
бҽялҽрнең тотрыклылыгы; 
геологик куркынычлар; 

Иминиятлҽштерҥ куркынычлылык; 
Эзлҽҥ альтернатив ҿлкҽ ҿчен 
хезмҽт кҥрсҽтҥ; 
Кызыклы һҽм яңа проектлар 
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булдыру, бу дҽҥлҽт тарафыннан 
финансларны җҽлеп итҥгҽ һҽм 
аларга ярдҽм итҥгҽ ярдҽм итҽчҽк. 

Туризм Сорау булмау; 
конкурентлыкка сҽлҽтсезлек; 
логистика инфраструктурасы 
булмау 

Туристик юнҽлешлҽрне ҥстерҥгҽ 
ярдҽм кҥрсҽтҥ; 
туристлар ҿчен җҽлеп итҽрлек 
объектлар тҿзҥ; Маркетинг 
туристлык юнҽлешен алга этҽрҥ 

IT- технологиялҽр Тиз устаревание IT-
продуктлары; 
куркыныч аз файда 

Булдыру махсус резерв фондлары 

 

VII. Программаның планлаштырылган икътисадый нҽтиҗҽлелеге, программа белҽн 
идарҽ итҥ һҽм гамҽлгҽ ашыруны контрольдҽ тоту 

 
Программа Азнакай муниципаль районында Кече эшмҽкҽрлекне алга таба ҥстерҥ 

ҿчен уңай шартлар тудыруга юнҽлдерелгҽн чаралар комплексын ҥз эченҽ ала. 
Программаны ҥтҽҥ ярдҽм итҽчҽк: 
- Азнакай муниципаль районында икътисадый һҽм социаль стабильлекнең иң 

мҿһим элементы буларак кече эшкуарлык булдыруны һҽм тотрыклы эшчҽнлеген 
стимуллаштыра торган уңай икътисадый мохит формалаштыру; 

- оптимизации налоговой и административной нагрузки на малый бизнес, защита 
прав милекчелек, эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген легализациялҽҥ; 

- кече эшмҽкҽрлек секторына инвестициялҽр җҽлеп итҥ һҽм стимуллаштыру; 
- Кече эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ темпларын арттыру, кече предприятиелҽрне 

икътисадый яктан ныгыту һҽм эшчҽнлек ҿлкҽлҽрен киңҽйтҥ; 
- берлҽштерелгҽн бюджетның салым керемнҽренең гомуми суммасында кече 

эшмҽкҽрлек субъектларыннан район бюджетына керемнҽрнең артуы, халыкны эш белҽн 
тҽэмин итҥнең ҿстҽмҽ мҿмкинлеклҽре барлыкка килҥ, кече эшмҽкҽрлектҽ эшлҽҥче 
хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ; 

- товар базарын кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтле продукция һҽм җирле производство 
хезмҽтлҽре белҽн баету; 

- кече эшмҽкҽрлекнең социаль җаваплылыгын арттыру; 
- кече бизнес предприятиелҽренең салым бирҥчҽнлеген арттыру. 
Программа чараларын гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ " 2019-2023 елларга 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне 
ҥстерҥ«ярдҽмче программасына 1 нче кушымтада тҽкъдим ителгҽн кҥрсҽткечлҽргҽ ирешҥ 
кҥздҽ тотыла».
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                                                                                                                                                                           Кушымта№1 
 

«Азнакай муниципаль районында 2019-2023 елларга кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ» ярдҽмче программасы 
буенча тҿп кҥрсҽткечлҽр  

 

Кҥрсҽткеч атамасы 

Ҥлчҽ
ҥ 
берҽ
млег
е 

2018 ел 
(билге) 

2019 ел 
фараз 

2020ел 
фараз 

2021ел 
фараз 

2022 ел 
фараз 

2023 ел 
фараз 

Барлыгы икътисади актив кече эшмҽкҽрлек 

субъектлары (дҽҥлҽт статистикасы мҽгълҥматлары 

буенча) 

берҽ
млек 

343 345 347 350 352 354 

Шҽхси эшмҽкҽрлҽр белҽн тҿп дҽҥлҽт теркҽҥ номеры 

(узган) - барлыгы кеше 1220 1235 1248 1260 1272 1285 

Муниципаль дҽрҽҗҽдҽге сҽнҽгать мҽйданчыклары 

саны 
берҽ
млек 

6 6 6 6 6 6 

Резидентлар саны берҽ
млек 

17 
19 23 26 29 36 

Кече һҽм урта бизнес ҿлкҽсендҽ эшлҽҥчелҽр саны 
кеше 

4980 5875 5900 5900 5920 5920 

Шул исҽптҽн ҥзмҽшгуль гражданнар да 
кеше 

0 876 880 880 880 880 

Тулай территориаль продуктта кече һҽм урта бизнес 

ҿлеше (дҽҥлҽт статистикасы мҽгълҥматлары буенча) %. 6,7 6,9 7,1 7,4 7,7 8,0 

Кече предприятиелҽр ҽйлҽнеше, (бҽялҽҥ) млн. 
сум 

5140 5474 5857 6265 6705 7175 

Җирле бюджетка кече эшмҽкҽрлек субъектларыннан 

салымнар һҽм башка тҥлҽҥлҽр керҥ (салым 
%. 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 
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инспекциясе мҽгълҥматлары буенча) 

Ваклап сату товар ҽйлҽнеше (гамҽлгҽ ашыруның 

барлык каналларында) (Дҽҥлҽт статистикасы 

мҽгълҥматлары буенча) 

млн. 
руб. 

4424 4733 5074 5444 5847 6286 

Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥлҽме (дҽҥлҽт статистикасы 
мҽгълҥматлары буенча) 

млн. 
руб. 

1419 1511 1612 1723 1844 1975 
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                                                        Кушымта №2 
                                                              

Азнакай муниципаль районында 2019-2023 елларга кече һҽм урта эшмҽкҽрлек ҥсеш программасының тҿп 
чаралары 

 

№ 
п/
п 

Чаралар исемлеге Кҿтелгҽн нҽтиҗҽ 
Башкаручылар Финанслау 

чыганагы 
Ҥтҽлеш 
вакыты 

1 2 3 4 5  

1. Кече эшмҽкҽрлекне нҽтиҗҽле ҥстерҥ ҿчен хокукый базаны камиллҽштерҥ һҽм административ киртҽлҽрне киметҥ 

1. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
контрольне гамҽлгҽ ашырганда 
кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 
субъектларының хокукларын яклау 

12.12.2008 Азнакай шҽһҽр 

прокуратурасы (килешҥ 

буенча) 294-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендҽ 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары эшчҽнлегенҽ 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

контроль органнарының 

вҽкалҽтле органнары 

тарафыннан закон ҥтҽлешен 

тҽэмин итҥ), 

12.12.2008 Азнакай шҽһҽр 

прокуратурасы (килешҥ буенча) 

294-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ кече һҽм урта 

эшмҽкҽрлек субъектлары 

эшчҽнлегенҽ дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль контроль 

органнарының вҽкалҽтле 

органнары тарафыннан закон 

ҥтҽлешен тҽэмин итҥ), 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023ел
лар 

2. Кече эшкуарлык ҿлкҽсендҽ закон 
һҽм норматив – хокукый актлар 
проектларына тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ, 
гамҽлдҽге норматив-хокукый 
актларга ҥзгҽрешлҽр һҽм 
ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында 
тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ 

Кече эшкуарлыкны ҥстерҥнең 
хокукый базасын 
камиллҽштерҥ 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге, 
Азнакай муниципаль районының 
Финанс-бюджет палатасы, 
Азнакай муниципаль районының 
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 
палатасы 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 
еллар 
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3. Эшмҽкҽрлек ҿлкҽсендҽ 
муниципаль дҽрҽҗҽдҽ норматив-
хокукый база булдыру 

Кече эшкуарлыкка ярдҽм итҥ 
буенча нҽтиҗҽле оештыру 
һҽм башка чаралар ҥткҽрҥ 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге, 
Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының юридик 
бҥлеге 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 
еллар 

4. Коррупциягҽ каршы кҿрҽшкҽ 
юнҽлдерелгҽн чараларны 
камиллҽштерҥ турында 
тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ 

Гомумилҽштерҥ һҽм тарату 
коррупциягҽ каршы тҽртипнең 
уңай тҽҗрибҽсе. 
Эшкуарларның коррупция 
фактларына каршы кҿрҽшне 
арттыру, бизнес алып 
баруның этик дҽрҽҗҽсен 
арттыру, кече эшмҽкҽрлек 
субъектларының хокукларын 
һҽм мҽнфҽгатьлҽрен яклау 

Азнакай муниципаль районының 
юридик бҥлеге, Азнакай 
муниципаль районының 
эшмҽкҽрлҽр советы (килешҥ 
буенча) 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 
еллар 

2. Кече эшмҽкҽрлек субъектларына финанс-кредит һҽм мҿлкҽт ярдҽме кҥрсҽтҥ 

1. Азнакай муниципаль районында 
кече эшмҽкҽрлек субъектларына 
дҽҥлҽт ярдҽме кысаларында 
чараларны гамҽлгҽ ашыруда 
дҽҥлҽт хакимиятенең федераль 
һҽм республика структураларына 
булышлык кҥрсҽтҥ 

Эшмҽкҽрлекне ҥстерҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн федераль һҽм 
республика 
программаларында 
катнашучы кече эшмҽкҽрлек 
субъектлары санын арттыру 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 
еллар 

2. Район икътисадының ҿстенлекле 
юнҽлешлҽрен ҥстерҥ 
максатларында Азнакай 
муниципаль районында кече 
эшмҽкҽрлек субъектларына җир 
кишҽрлеклҽре, торак булмаган 
биналар белҽн тҽэмин итҥдҽ 
булышлык кҥрсҽтҥ 

Район икътисадының 
ҿстенлекле юнҽлешлҽрен 
ҥстерҥ максатларында Кече 
предприятиелҽрне җир 
кишҽрлеклҽре, торак 
булмаган сҽҥдҽ һҽм 
җитештерҥ биналары белҽн 
тҽэмин итҥ, эшкуарларның 

Азнакай муниципаль районының 
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 
палатасы 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 гг. 
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районда ҥткҽрелҽ торган 
тендерлар, аукционнар 
турында хҽбҽрдарлыгын 
арттыру 

3. Азнакай муниципаль районында 
Кече эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ ҿчен 
уңай шартлар тудыру 
максатларында салым ставкалары 
зурлыгына тҿзҽтмҽлҽр кертҥ 
турында тҽкъдимнҽр эшлҽҥ 

Кече бизнес субъектлары 
эшчҽнлеге ҿчен оптималь 
салым мохите булдыру. 
Районның ҿстенлекле 
тармакларында ҥз эшчҽнлеген 
гамҽлгҽ ашыручы кече 
эшмҽкҽрлек субъектларын 
стимуллаштыру 

Азнакай муниципаль районының 
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 
палатасы, Азнакай муниципаль 
районының Финанс-бюджет 
палатасы 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 
еллар 

4. Муниципаль районның торак 
пунктларына пассажирлар йҿртҥне 
гамҽлгҽ ашыручы кече һҽм урта 
эшкуарлык субъектларына 
субсидиялҽр бирҥ тҽртибе турында 

Азнакай муниципаль районы 
чиклҽрендҽ пассажирлар 
йҿртҥне гамҽлгҽ ашыручы 
кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 
субъектларын стимуллаштыру 
һҽм җҽлеп итҥ. 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының тҿзелеш 
һҽм инфраструктура ҥсеше 
бҥлеге, Азнакай шҽһҽре 
Башкарма комитеты (килешҥ 
буенча) 

Бюджет  
тҿбҽк 
расланган 
бюджет 
ассигнованиел
ҽре 
чиклҽрендҽ 

2019-
2023 
еллар 

5. КФХ, шҽхси эшмҽкҽр, гаилҽ 
фермалары тҿзҥгҽ, шул исҽптҽн 
җир участоклары һҽм биналарны 
рҽсмилҽштерҥдҽ ярдҽм итҥ юлы 
белҽн авылда эшкуарлыкны 
ҥстерҥгҽ ярдҽм итҥ. 

Авыл җирлегендҽ кече һҽм 
урта эшмҽкҽрлек субъектлары 
санын арттыру 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге, 
Азнакай муниципаль районы 
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 
палатасы. 

Бюджет  
тҿбҽк 
расланган 
бюджет 
ассигнованиел
ҽре 
чиклҽрендҽ 

2019-
2023 
еллар 

3. Кече эшкуарлыкка мҽгълҥмати-консультацион ярдҽм 

1. Азнакай муниципаль районының 
кече эшмҽкҽрлеккҽ ярдҽм һҽм аны 
ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ ҥткҽрелҽ торган 
чараларны мҽгълҥмати яктан 
тҽэмин итҥ 

Кече һҽм урта бизнес 
вҽкиллҽренең алдынгы эш 
тҽҗрибҽсен системалаштыру 
һҽм тарату. Азнакай 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты ҥткҽрҽ 
торган конкурсларда, 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге, 
җҽмҽгатьчелек һҽм ММЧ белҽн 
эшлҽҥ бҥлеге (килешҥ буенча) 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 
еллар 
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кҥргҽзмҽлҽрдҽ, башка 
чараларда катнашырга кече 
эшмҽкҽрлек субъектларын 
җҽлеп итҥ 

2. Кече эшмҽкҽрлек субъектлары, 
районның җирле ҥзидарҽ 
органнары катнашында «тҥгҽрҽк» 
ҿстҽллҽр, семинарлар, 
конференциялҽр ҥткҽрҥ; 
эшкуарларга эшкуарлык 
эшчҽнлеген алып бару 
мҽсьҽлҽлҽре буенча адреслы 
юридик ярдҽм кҥрсҽтҥ 

Кече эшкуарлык 
субъектларының һҽм җирле 
ҥзидарҽ органнарының ҥзара 
хезмҽттҽшлеген җайга салу, 
эшкуарлыкны ҥстерҥнең 
актуаль мҽсьҽлҽлҽрен 
яктырту һҽм уртак тҽкъдимнҽр 
һҽм аларны хҽл итҥ турында 
тҽкъдимнҽр эшлҽҥ, 
эшкуарларның контрольлек 
итҥче, кҥзҽтчелек һҽм хокук 
саклау органнары эшчҽнлеге 
турында хҽбҽрдарлыгын 
арттыру 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге, 
Азнакай муниципаль районының 
юридик бҥлеге, Азнакай 
муниципаль районының 
эшмҽкҽрлҽр советы (килешҥ 
буенча) 

Бюджет  
тҿбҽк 
расланган 
бюджет 
ассигнованиел
ҽре 
чиклҽрендҽ 

2019-
2023 
еллар 

3. Побратов шҽһҽрлҽрнең бизнес 
вҽкиллҽре катнашында семинар-
очрашулар ҥткҽрҥ 

Кече эшкуарлык 
субъектларының һҽм 
халыкара дҽрҽҗҽдҽге бизнес 
субъектларының ҥзара 
хезмҽттҽшлеген җайга салу 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге; 
Азнакай муниципаль районының 
юридик бҥлеге, Азнакай 
муниципаль районының 
эшмҽкҽрлҽр советы (килешҥ 
буенча) 

Бюджет  
тҿбҽк 
расланган 
бюджет 
ассигнованиел
ҽре 
чиклҽрендҽ 

2019 ел 

4. Эшмҽкҽрнең уңай имиджын һҽм эшкуарлык турында уңай җҽмҽгатьчелек фикерен формалаштыру 

1. 
 

Татарстан Республикасында 
уздырыла торган кҥргҽзмҽлҽрдҽ, 
ярминкҽлҽрдҽ, конкурсларда 
катнашуга кече эшмҽкҽрлек 
субъектларын җҽлеп итҥ 

Эшмҽкҽрлек ҥсешенҽ ярдҽм 
итҥ, эшмҽкҽрлек 
эшчҽнлегенең иң яхшы 
субъектларының алдынгы эш 
тҽҗрибҽсен тарату, Азнакай 
муниципаль районының 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге, 
Азнакай муниципаль районы 
эшмҽкҽрлҽр советы (килешҥ 
буенча) 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 
еллар 
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социаль-икътисадый 
ҥсешендҽ кече һҽм урта 
бизнесның ролен һҽм 
ҽһҽмиятен пропагандалау 

2. Ел саен ҥткҽрелҽ торган 
«предприятиене Яңа елга иң яхшы 
бизҽҥ " конкурсын ҥткҽрҥ» 

Проведение ежегодного 
конкурса "Лучшее 
оформление предприятия на 
Новый год"» 

Азнакай шҽһҽре Башкарма 
комитеты (килешҥ буенча); 
Авыл җирлеклҽре башлыклары 
(килешҥ буенча), шҽһҽр 
тибындагы Аксубай бистҽсе 
Башкарма комитетыАктҥбҽ 
(килешҥ буенча) 

Бюджет  
тҿбҽк 
расланган 
бюджет 
ассигнованиел
ҽре 
чиклҽрендҽ 

2019  
ел 

3. Шҽхси эшкуарларның, кече һҽм 
урта бизнес оешмаларының 
«Лизинг-грант» программасында 
һҽм башка грантларда һҽм 
программаларда катнашуы 

Шҽхси эшмҽкҽрлҽрнең, 
предприятиелҽрнең һҽм 
оешмаларның матди-техник 
базасын ҥстерҥ 

 Кече һҽм урта бизнес 
субъектлары (килешҥ буенча) 

Лизинг-грант " 
программасы 
буенча 
субсидиялҽр» 

2019-
2024 
еллар 

4. Эшмҽкҽрнең уңай имиджын 
булдыру: 
- массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары 
аша; 
- «Ел эшкуары " конкурсына йомгак 
ясау» 

Эшмҽкҽрнең социаль 
статусын кҥтҽрҥ. Эшмҽкҽрлек 
белҽн җҽмҽгатьчелекнең 
кызыксынуын арттыру, 
ҥзмҽшгульлек формасы 
буларак. Халыкның эшлекле 
активлыгын стимуллаштыру. 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге; кече 
һҽм урта бизнес вҽкиллҽре 
(килешҥ буенча), «Маяк» газетасы 
«телерадиокомпаниясе АРТ " 
ҖЧҖ (килешҥ буенча). 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 
еллар 

5. 5. Кече эшмҽкҽрлек ҿчен квалификацияле кадрлар ҽзерлҽҥ 

1. 
 
 
 
 

Законнар ҥзгҽрҥгҽ бҽйле рҽвештҽ 
кече эшмҽкҽрлек мҽсьҽлҽлҽре 
буенча гамҽли семинарлар ҥткҽрҥ 
 
 

Сҽҥдҽ, кҿнкҥреш һҽм башка 
хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ хокук 
бозуларны булдырмау 
максатларында кече 
эшмҽкҽрлек субъектларына 
законнардагы ҥзгҽрешлҽр 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге; 
Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының юридик 
бҥлеге, Азнакай муниципаль 

Бюджет  
тҿбҽк 
расланган 
бюджет 
ассигнованиел
ҽре 

2019-
2023 
еллар 
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турында мҽгълҥмат бирҥ районы эшмҽкҽрлҽр советы 
(килешҥ буенча) 

чиклҽрендҽ 

2. Эшкуарларга персоналны укытуда 
ярдҽм кҥрсҽтҥ 

Азнакай муниципаль 
районының хезмҽт халыкны 
эш белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге 
аша кече эшмҽкҽрлек 
субъектлары ҿчен кирҽкле 
һҿнҽрлҽр буенча укыту ҿчен 
юнҽлеш. 

ГКУ " Азнакай шҽһҽре халыкны 
эш белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге» 
(килешҥ буенча) 

Бюджет  
тҿбҽк 
расланган 
бюджет 
ассигнованиел
ҽре 
чиклҽрендҽ 

2019-
2023 
еллар 

3. Оказание предпринимателям 
методической и практической 
помощи по вопросам социально-
трудовых отношений, охраны труда 

Хезмҽт законнары ҿлкҽсендҽ 
эшмҽкҽрлек 
структураларының белем 
дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге; 
Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының юридик 
бҥлеге, Азнакай муниципаль 
районы эшмҽкҽрлҽр советы 
(килешҥ буенча), «Азнакай 
шҽһҽре халыкны эш белҽн тҽэмин 
итҥ ҥзҽге» ГКУ (килешҥ буенча)) 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 
еллар 

6. Эшмҽкҽрлек инициативасына, шул исҽптҽн эшсез гражданнарга да ярдҽм итҥ һҽм кызыксындыру. Кече эшмҽкҽрлек субъектлары 
арасында хакимият органнары белҽн партнерлык мҿнҽсҽбҽтлҽрен урнаштыруга ярдҽм итҥ 

1. Азнакай муниципаль районының 
югары уку йортлары һҽм халыкны 
эш белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге белҽн 
эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге 
субъектларының ҥзара 
хезмҽттҽшлеген оештыру, ҥз 
бизнесларын (ҥзмҽшгульлеген) 
оештыруга шҽһҽр ҿчен ҿстенлекле 
тармакларга инициативалы, 

Яшьлҽрнең эшмҽкҽрлек 
эшчҽнлеген стимуллаштыру, 
эшкҽ урнашу проблемалары 
белҽн очрашкан 
гражданнарны эш белҽн 
тҽэмин итҥгҽ ярдҽм итҥ. 

ГКУ " Азнакай шҽһҽре халыкны 
эш белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге» 
(килешҥ буенча) 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 гг. 
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җаваплы затларны җҽлеп итҥ һҽм 
аларга район башкарма хакимияте 
органнары ягыннан ярдҽм кҥрсҽтҥ 
мҿмкинлеге турында мҽгълҥмат 
бирҥ максатыннан, Азнакай 
муниципаль районының халыкны 
эш белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге 
тарафыннан 

2. 
 

Эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге нигезлҽре 
буенча шҽхси консультациялҽр 
ҥткҽрҥ, тренинглар оештыру, укыту 
курслары 

Хокукый грамоталылыкны һҽм 
бизнесны алып бару 
нигезлҽре турында 
хҽбҽрдарлыкны арттыру 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге, 
Азнакай муниципаль районы 
эшмҽкҽрлҽр советы (килешҥ 
буенча) 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 гг. 

3. Эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽ 
районның социаль-икътисадый 
ҥсеше сҽясҽтенҽ кагылышлы 
мҽсьҽлҽлҽр буенча хакимият 
органнары һҽм эшмҽкҽрлек 
эшчҽнлеге субъектлары 
тарафыннан килештерелгҽн 
ысулларны эшлҽҥ максатларында 
Азнакай муниципаль районы 
эшмҽкҽрлҽр Советы эшчҽнлеген 
оештыру 

Районның икътисадый, милек, 
шҽһҽр тҿзелеше һҽм социаль 
сҽясҽтен формалаштырганда 
һҽм тормышка ашырганда 
кече эшмҽкҽрлек 
субъектларының, җирле 
ҥзидарҽ органнарының 
хокукларын һҽм законлы 
мҽнфҽгатьлҽрен яклау буенча 
тҽкъдимнҽр эшлҽҥ ҿчен 
Азнакай муниципаль 
районының ҥзеннҽн-ҥзе 
кҿйлҽнҽ торган оешмалары, 
кече эшмҽкҽрлек 
субъектларының, җирле 
ҥзидарҽ органнарының ҥзара 
хезмҽттҽшлеген оештыру. 
Административ киртҽлҽрне 
киметҥ, Икътисадның аерым 
тармакларында кече 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге, 
Азнакай муниципаль районы 
эшмҽкҽрлҽр советы (килешҥ 
буенча) 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 гг. 
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эшкуарлык субъектларының 
хҽлен начарайтучы 
сыйфатсыз, норматив-хокукый 
актлар кабул итҥгҽ юл куймау 

4. Татарстан Республикасы һҽм 
Азнакай муниципаль районы 
продукциясен алга этҽрҥ буенча 
кҥргҽзмҽлҽр, ярминкҽлҽр, 
акциялҽр ҥткҽрҥ 

Продукция сату базарларын 
киңҽйтҥ 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге 

Агымдагы 
финанслау 

2019-
2023 гг. 

5. Азнакай шҽһҽрен сатып ал 
«акциясе» 

Җирле җитештерҥ 
продукциясен, шул исҽптҽн 
эшкуарлык продукциясен сату 
базарын булдыру 

Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге 

Агымдагы 
финанслау 

2019 - 
2023 
еллар 
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«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА 

2019-2020 ЕЛЛАРГА КҾНДҼШЛЕКНЕ ҤСТЕРҤ» 
Муниципаль ярдҽмче программа 

 
ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

Программаның 
Исеме 

2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында кҿндҽшлекне ҥстерҥ " ярдҽмче 
программасы» 

Программаны 
эшлҽҥ турында 
Карар кабул итҥ 
датасы (аны раслау 
датасы, норматив 
акт) 

Программа 2019-2020 елларга Россия Федерациясендҽ 
кҿндҽшлекне ҥстерҥнең милли планы нигезендҽ 2017 елның 
21 декабрендҽ Россия Федерациясе Президенты В. В. 
Путин кул куйган «кҿндҽшлекне ҥстерҥ буенча дҽҥлҽт 
сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽре турында» № 618 Указын ҥтҽҥ 
йҿзеннҽн эшлҽнгҽн 

Заказчы Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты 

Тҿп эшлҽҥчелҽр 
программасы 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге, предприятие һҽм 
учреждение 

Программаның 
максатлары һҽм 
бурычлары 

Программаның максаты булып тора: 
- районда тормыш эшчҽнлегенең барлык секторларында 
конкурентлы мохит булдыру; 
- товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ассортиментын 
киңҽйтҥ, сыйфатны кҥтҽрҥ һҽм бҽялҽрне киметҥ хисабына 
кулланучылар канҽгатьлеген арттыру. 
 Конкурентлы сҽясҽт максатларына ирешҥ тҥбҽндҽге 
бурычларны хҽл итҥне кҥздҽ тота: товарлар һҽм хезмҽт 
кҥрсҽтҥлҽр базарына нигезсез административ һҽм 
икътисадый киртҽлҽрне бетерҥ; бизнес алып бару ҿчен 
уңайлы базар мохите булдыру, җҽмгыять ихтыяҗларын 
тулысынча канҽгатьлҽндерҥ; икътисадый җайга салу 
инструментларын куллануны камиллҽштерҥ, шул исҽптҽн 
муниципаль сатып алуларны планлаштыру максатларында 
хакимият органнары, хуҗалык итҥче субъектлар 
эшчҽнлегенең мҽгълҥмати ачыклыгын булдыру; 
конкурентлык дҽрҽҗҽсенҽ йогынты ясаучы субъектлар 
эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ, кулланучыларның 
икътисадый мҽнфҽгатьлҽрен яклау 

Гамҽлгҽ ашыру 
вакыты 

2019-2020 еллар 
 

Финанслау 
чыганаклары 

Кирҽк тҥгел 

Тормышка 
ашыруның кҿтелгҽн 
соңгы нҽтиҗҽлҽре  

Федераль монополиягҽ каршы хезмҽткҽ нигезлҽнгҽн 
шикаятьлҽрнең булмавы. Игълан ителгҽн торгларның 
гомуми саныннан алып 2020 ел азагына кадҽр 15% ка кадҽр 
кимегҽн. Сатуларда катнашучыларның уртача санын 2020 
ел ахырына 3,1 гҽ кадҽр арттыру (бер процедурада 
катнашучылар саны). 2020 ел азагына игълан ителгҽн 
торгларның гомуми суммасыннан алынган акчаларны 
гомуми экономиялҽҥ ҿлешен 11% ка кадҽр арттыру. 44-ФЗ 
номерлы Федераль закон нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла 
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торган кече эшкуарлык субъектлары, социаль юнҽлешле 
коммерциячел булмаган оешмалар арасында сатып алулар 
ҿлешен 63% ка арттыру. 

 
I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

Кҿндҽшлек базар икътисадын җайга салуның иң нҽтиҗҽле механизмнарының 
берсе булып тора, шулай ук социаль ҿлкҽне ҥстерҥ темпларын тизлҽтҥгҽ зур 
йогынты ясый, бу исҽ ахыр чиктҽ халыкның тормыш сыйфатын арттыруга китерҽ. 

2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 

кҿндҽшлекне ҥстерҥ программасы (алга таба - Программа) Россия Федерациясе 

Президенты В. В. Путин тарафыннан 2017 елның 21 декабрендҽ имзаланган 

«кҿндҽшлекне ҥстерҥ буенча дҽҥлҽт сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽре турында» 618 

номерлы указны гамҽлгҽ ашыру максатларында эшлҽнгҽн. 

1.1. Максат һҽм бурычлар 

 
Ҽлеге программаның максаты-тормыш эшчҽнлегенең барлык ҿлкҽлҽрендҽ 

конкурентлы мохит булдыру. 
Куелган максатка ирешҥ тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҥ белҽн тҽэмин ителҽ: 
- товарлар һҽм хезмҽтлҽр базарына керҥнең нигезсез административ һҽм 

икътисадый киртҽлҽрен бетерҥ; 
- бизнес алып бару, базарларны ҥстерҥ, җҽмгыять ихтыяҗларын тулысынча 

канҽгатьлҽндерҥ ҿчен уңайлы базар мохитен формалаштыру; 
- икътисадый җайга салу инструментларын куллануны камиллҽштерҥ, шул 

исҽптҽн дҽҥлҽти сатып алуларны һҽм табигый монополиялҽрне тарифларны җайга 
салуны планлаштыру; 

- конкуренция дҽрҽҗҽсенҽ йогынты ясаучы субъектлар эшчҽнлегенең 
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ һҽм кулланучыларның икътисадый мҽнфҽгатьлҽрен яклау 
максатында хакимият органнары, хуҗалык итҥче субъектлар эшчҽнлегенең 
мҽгълҥмати ачыклыгын булдыру. 

Программаны тормышка ашыру вакыты: 2019-2020 еллар 

II. Конкурент мохитен һҽм товарлар һҽм хезмҽтлҽр базарларында кҿндҽшлекне 

ҥстерҥ чараларын анализлау 

2.1 Социаль ҿлкҽ 

 

Территориянең алга таба социаль-икътисадый ҥсеше, социаль ҿлкҽнең 
тотрыклы ҥсешенҽ ярдҽм итҽ. Анда мҽгариф, сҽламҽтлек саклау, мҽдҽният, яшьлҽр 
сҽясҽте, физик культура һҽм спорт системасына аеруча зур ҽһҽмият бирелҽ. 

Бҥгенге кҿндҽ район территориясендҽ мҽктҽпкҽчҽ балалар учреждениелҽре 
һҽм гомуми урта белем бирҥ учреждениелҽре, Азнакай политехник техникумы эшлҽп 
килҽ. Хезмҽт базарында чит теллҽргҽ ҿйрҽтҥ, мҽктҽпкҽ ҽзерлек һҽм башка 
коммерцияле оешмалар да бар. Җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан аларның 
эшчҽнлегенҽ чиклҽҥлҽр юк. Россия ФМХДА Шикаять һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽр, җирле 
ҥзидарҽ органнары тарафыннан эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген ҥстерҥгҽ каршылыклар 
турында Юк. 
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Сҽламҽтлек саклау системасында, шул исҽптҽн дару препаратлары, 

медицина эшлҽнмҽлҽре, медицина хезмҽтлҽре базарында, дҽҥлҽт челтҽреннҽн 

тыш, коммерция предприятиелҽре эшли. Даруханҽ бизнесы, стоматология 

хезмҽтлҽре аеруча актив ҥсҽ. Диагностика ҥзҽге эшли. 

 

Район территориясендҽ медицина хезмҽтлҽре базарын киңҽйтҥ ҿчен 

чиклҽҥлҽр юк. Россия Монополиягҽ каршы федераль хезмҽтенҽ шикаятьлҽр һҽм 

мҿрҽҗҽгатьлҽр килмҽде. 

Мҽдҽният, физик культура һҽм спорт, яшьлҽр сҽясҽте хезмҽтлҽре базарында 

да шундый ук хҽл. 

2.2. Ваклап сату базары һҽм кҿнкҥреш хезмҽтлҽре 

Кулланучылар базары-икътисадның иң мҿһим һҽм ҽһҽмиятле секторларының 
берсе, 2016 ел нҽтиҗҽлҽре буенча Татарстан Республикасының тулаем тҿбҽк 
продукты кҥлҽмендҽ аның ҿлеше 13,9% тҽшкил итҽ (бҽялҽҥ). Сҽҥдҽ тармагында 
республика икътисадында мҽшгуль кешелҽрнең 17,5% ы эшли. 

Азнакай муниципаль районында 2017 ел йомгаклары буенча ваклап сату 
сҽҥдҽсе ҽйлҽнеше 4221,43 млн. сум тҽшкил итте, бу узган елның шул ук чоры 
кҥрсҽткеченнҽн 2,2% ка артыграк (алга таба - АППГ). Бу чорда җан башына ваклап 
сату ҽйлҽнеше 67750 сум тҽшкил иткҽн (АПГ – 64230 сум). 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2016 елның 9 апрелендҽге «сҽҥдҽ 
объектлары мҽйданы белҽн халыкның минималь тҽэмин ителеше нормативларын 
билгелҽҥ Кагыйдҽлҽрен һҽм сҽҥдҽ объектлары мҽйданы белҽн халыкның минималь 
тҽэмин ителеше нормативларын исҽплҽҥ методикасын раслау турында» 291 
номерлы Карарын гамҽлгҽ ашыру максатларында, шулай ук Россия Федерациясе 
Хҿкҥмҽтенең 2010 елның 24 сентябрендҽге 754 номерлы карарын ҥз кҿчен югалткан 
дип тану турында " 2016 елның 7 октябрендҽге 259-ОД номерлы боерыгы белҽн 
Татарстан Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ министрлыгының сҽҥдҽ объектлары 
мҽйданы белҽн 

Хҽзерге вакытта Азнакай районы буенча 1000 кешегҽ исҽплҽнгҽн сҽҥдҽ 
мҽйданчыклары белҽн тҽэмин ителеш уртача 532 кв. м тҽшкил итҽ, бу Татарстан 
халкының сҽҥдҽ объектлары мҽйданы белҽн тҽэмин ителеше нормативыннан артып 
китҽ (норматив – 360,3 кв.м). 

Азнакай муниципаль районының заманча сҽҥдҽ тармагы, Татарстан 
Республикасы буенча тулаем алганда, сҽҥдҽ челтҽрлҽре ҿлеше ҥсеше белҽн 
характерлана. Соңгы елларда «Х5 Ритейл групп» («Пятерочка+»), «Магнит», 
«Эссен», «Арыш май», шулай ук «Изобилие», «сҽлам»кибетлҽре челтҽрен 
киңҽйтҽлҽр. 

Хҽзерге вакытта ваклап сату секторында 304 предприятие эшли. Шҽһҽрдҽ 195 
кибет, авылда 109 кибет бар. Алар барысы да сҽҥдҽ хезмҽте, янгын һҽм санитария 
иминлеген оештыруның заманча талҽплҽренҽ җавап бирҽ. 

13200 мең сумлык продукция сатылган 45 ярминкҽ. 
Районның эчке базары проблемасы булып шҽһҽрдҽ һҽм авылда сҽҥдҽ ҿлкҽсе 

ҥсешендҽ аерма кала. Эшмҽкҽрлҽр ҥз бизнесларын авыл җирлегендҽ дҽ берсҥзсез 
ҥстерҽ. Азнакай муниципаль районында 76 авыл торак пункты урнашкан, шул 
исҽптҽн 29 халык саны 100 кешегҽ кадҽр. Районның 29 авыл торак пунктында 
стационар сҽҥдҽ челтҽре юк. Бҥген ерак авылларда халыкны товарлар һҽм 
хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итҥ атнага 2 тапкыр район кулланучылар җҽмгыяте 
тарафыннан оештырыла торган кҥчмҽ сҽҥдҽ ярдҽмендҽ башкарыла. Шул ук вакытта 
халык саны аз булган пунктларга хезмҽт кҥрсҽтҥ югары транспорт чыгымнары һҽм 
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халыкның сатып алу сҽлҽте тҥбҽн булу аркасында зыянга эшли дип билгелҽп ҥтҽргҽ 
кирҽк. 

Районда кҿнкҥреш хезмҽтлҽре базары чҽчтараш хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ, аяк 
киемнҽре ремонтлау, фото хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ, тегҥ ҽйберлҽрен ремонтлау һҽм тегҥ, 
кҿнкҥреш техникасына ремонт һҽм техник хезмҽт кҥрсҽтҥ, мунча, ритуаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥ белҽн тҽкъдим ителгҽн. Шҽһҽрдҽ җиңел автомобильлҽрне ремонтлау һҽм 
техник хезмҽт кҥрсҽтҥ, шиномонтаж, заманча җиһазларда автомобильлҽр 
диагностикасы буенча хезмҽтлҽр киң тҽкъдим ителгҽн. Подушекларны чистарту, 
чистарту һҽм дезинфекциялҽҥ буенча предприятиелҽр ачылды. 

Сҽҥдҽ һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ тҿп куркынычлар: 
1. Халыкның тҥлҽҥ сҽлҽте. 
2. Кҥрсҽтелҽ торган товарлар һҽм хезмҽтлҽр сыйфаты. 
3. Энергия ресурсларының бҽялҽре арту. 
Ваклап сату ҿлкҽсендҽ кҿндҽшлекне ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн тҿп чаралар: 

1. Азнакай муниципаль районының Кече һҽм ерактагы авыл торак пунктларында яңа 

сҽҥдҽ объектларын ачу. 

2. Азнакай муниципаль районында агросҽнҽгать паркын ачу. 

2.3. Кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ 

Бҥгенге кҿндҽ икътисадның иң мҿһим бурычларыннан берсе-инвестицион 
активлыкны ҥстерҥ, моноик юнҽлешлҽрдҽн китҥнең тҿп алшартларының берсе 
буларак, район икътисадының конкуренциягҽ сҽлҽтлелеген килҽчҽктҽ дҽ арттыру. 
Объектив кыенлыкларга карамастан, ел нҽтиҗҽлҽре буенча икътисадның реаль 
секторына инвестициялҽр кҥлҽме 12 млрд. сумнан артык тҽшкил иткҽн, аларның тҿп 
ҿлеше гамҽлдҽге производстволарны модернизациялҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Ул икътисадның базар структурасын һҽм конкурентлы мохит формалаштыруга 
ярдҽм итҽ, эшсезлекнең кискенлеген киметҽ, бюджетның керем ҿлешен 
формалаштыруга саллы ҿлеш кертҽ. Барлык дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга эшмҽкҽрлҽр 
эшчҽнлегеннҽн кергҽн салым кҥлҽме 409 миллион сум тҽшкил иткҽн, ягъни гомуми 
керемнҽрнең 21 проценты. 

Муниципаль дҽрҽҗҽдҽ кече һҽм урта бизнес субъектларына ярдҽм итҥнең 
тҿрле формалары кҥрсҽтелҽ. Кече һҽм урта эшкуарлык инфраструктурасы 
объектларын булдыру һҽм ҥстерҥ ҽһҽмиятле ярдҽм булып тора. Районда 
муниципаль дҽрҽҗҽдҽге ҿч сҽнҽгать мҽйданчыгы булдырылган. Сҽнҽгать 
мҽйданчыгы статусында бҥген аеруча актив ҥсеш ала, ул Татарстан Республикасы 
Икътисад министрлыгы аккредитациясе булган «Азнакай» мҽйданчыгы. «2017-2021 
елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында кече һҽм урта 
эшмҽкҽрлек субъектларын ҥстерҥ«программасы гамҽлдҽ. 

Бизнес алып бару ҿчен шартлар тудыру максатларында резидентларны 
муниципаль дҽрҽҗҽдҽге гамҽлдҽге сҽнҽгать мҽйданчыкларына җҽлеп итҥ буенча эш 
алып барыла. 

Депутатлар корпусына резидентларны җҽлеп итҥ ҿчен сҽнҽгать 
мҽйданчыклары территориясендҽ җитештерҥ куҽтлҽрен урнаштырган 
предприятиелҽр ҿчен финанс йҿклҽнешен киметҥгҽ, шул исҽптҽн 
аккредитациялҽнгҽн сҽнҽгать мҽйданчыкларын җир участоклары һҽм җир салымы 
ҿчен аренда тҥлҽвеннҽн азат итҥгҽ юнҽлдерелгҽн берничҽ карар кабул ителде. 
Тҽкъдим ителгҽн преференциялҽр җитештерҥ ачуны, эш урыннары булдыруны 
тҽэмин итҽргҽ, шул рҽвешле район һҽм шҽһҽр бюджетларының тҿшеп калучы 
керемнҽрен компенсациялҽргҽ тиеш 

Ҽлеге карарны кабул итҥ нҽтиҗҽсендҽ тагын ҿч сҽнҽгать зонасы сҽнҽгать 
мҽйданчыклары статусын билгелҽҥ телҽген белдерде һҽм җирле дҽрҽҗҽдҽ уңай 
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карар кабул итеп, документларны 2018 елның февралендҽ Татарстан Республикасы 
Икътисад министрлыгына аккредитация ҿчен җибҽрде. 

Агымдагы елда мҽйданчыкларның идарҽче компаниялҽре, эшмҽкҽрлҽр 
Советы белҽн берлектҽ җитештерҥ секторы ҥсешен стимуллаштыра торган ҿстҽмҽ 
чаралар кҥрергҽ, чиктҽш территориялҽрдҽн инвесторларны җҽлеп итҽргҽ кирҽк. 

Ҽлеге сҽнҽгать мҽйданчыкларында тҥбҽндҽге производстволар урнаштыру 
һҽм якын килҽчҽктҽ 60тан артык эш урыны булдыру планлаштырыла. 

Муниципаль дҽрҽҗҽдҽге муниципаль сҽнҽгать мҽйданчыклары: 
 "АБСМ»: асфальт заводын урнаштыру (җибҽрҥ-кҿйлҽҥ эшлҽре тҽмамлану 

стадиясендҽ), ГУМУС җитештерҥ; 
"Азнакай ПМК»: пластик тҽрҽзҽлҽр, ишеклҽр җитештерҥ, ит 

ярымфабрикатлары җитештерҥ;  
«Мотор " - металлоботка, металл эшлҽнмҽлҽрнең порошок буяулары. 

"Азнакай» муниципаль дҽрҽҗҽдҽге гамҽлдҽге сҽнҽгать мҽйданчыгында транспортны 
газ-мотор ягулыгына кҥчерҥ буенча предприятиене киңҽйтҥ планлаштырыла. 
Сҽнҽгать мҽйданчыклары ҥсешенең ҿстенлекле юнҽлеше-тҿзелеш материаллары, 
җиңел сҽнҽгать предприятиелҽре, эшкҽртҥ производстволары, перспективалы 
резидентлар һҽм инвесторлар җҽлеп итҥ юлы белҽн, яңа производстволар ачу. 

2.4. Реклама конструкциялҽрен урнаштыру ҿлкҽсендҽ кҿндҽшлекне ҥстерҥ. 
Муниципаль милек объектлары белҽн идарҽ итҥ процессларын камиллҽштерҥ. 
 

Заманча шҽһҽрнең Тышкы реклама-ул аның тышкы кыяфҽте, эшлекле 
тормышның визуаль коммуникациясенең мҿһим ҿлеше, муниципаль берҽмлек 
бюджеты керемнҽре чыганагы. 

Тҿп бурыч-тышкы реклама базарын җайга салуның иң нҽтиҗҽле 
механизмнарын тҽэмин итҥ, бюджетның реклама урыннарыннан максималь керем 
алу, визуаль коммуникациялҽрнең заманча алымнарын ҥстерҥ максатларында 
шҽһҽрнең инвестициялҽр җҽлеп итҥчҽнлеген кҥтҽрҥ. 

Куелган максатларга ирешҥнең катлаулылыгы кҥбесенчҽ коммерцияле 
реклама базарын һҽм аерым алганда тышкы реклама базарын ҥстерҥдҽ заманча 
тенденциялҽр белҽн аңлатыла. Объектив мҽгълҥматлар шундый ки, хҽзерге 
икътисадтагы тышкы реклама ҿлеше, беренче чиратта, реклама бирҥчелҽр 
мҽнфҽгатьлҽрен интернет-реклама секторына кҥчерҥ хисабына эзлекле рҽвештҽ 
кими. 

Бҥгенге кҿндҽ реклама конструкциялҽренҽ тышкы кыяфҽте, карап тоту, ҥтҽҥ 
сыйфаты ягыннан да, конструкциянең иң кулай урынын билгелҽҥ хисабына шҽһҽр 
мохите эстетикасына тискҽре йогынтыны киметҥ планында да җитди талҽплҽр куела. 
Бу бурычлар "реклама турында" 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендҽ, шҽһҽр территориясендҽ урнаштыруга рҿхсҽт ителгҽн 
реклама конструкциялҽре тҿрлҽрен билгелҽҥ һҽм аларны урнаштыру схемасын 
эшлҽҥ һҽм раслау юлы белҽн җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан хҽл ителҽ. 
Схемада милек формасына бҽйсез рҽвештҽ җир кишҽрлеклҽрендҽ реклама 
конструкциялҽре урыннары, шулай ук муниципаль милектҽ яки Россия Федерациясе 
субъектлары милкендҽ булган биналарда конструкциялҽрне урнаштыру урыннары 
билгелҽнҽ. 

Хҽзерге вакытта Азнакай муниципаль районында һҽм Азнакай шҽһҽрендҽ 
2014 елда тормышка ашырылган һҽм еврощитлар, кронштейннар, пилоннар, 
динамикалы реклама конструкциялҽре урнаштырылган 67 номерлы карар белҽн 
расланган реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасы гамҽлдҽ. 



 

53 
 

2018 елда схемада каралган урыннар гамҽлгҽ ашырылган ачык аукционнар 
узды. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендҽ 
реклама һҽм мҽгълҥмат чараларын урнаштыру тҽртибе турында 28.05.2012 ел, № 
155-21 карары белҽн расланган Нигезлҽмҽ нигезендҽ (23.08.2013 ел, №258-36, 
19.03.2015 ел, №359-51 карарлары редакциясендҽ) Азнакай муниципаль районында 
реклама конструкциялҽрен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ килешҥ тҿзҥ 
хокукына ачык аукционнар ҥткҽрелде. Җиңҥчелҽр белҽн сҽҥдҽ нҽтиҗҽлҽре буенча 5 
еллык килешҥ тҿзелде. Торглар максималь конкуренцияне тҽэмин итҽлҽр һҽм шҽһҽр 
бюджетына иң кҥп керҥне гарантиялилҽр. Якын арада Азнакай шҽһҽрендҽ 10 
еврощит кҥлҽмендҽ реклама конструкциялҽрен урнаштыру һҽм файдалануга 
килешҥлҽр тҿзҥ хокукына тагын бер ачык аукцион ҥткҽрҥ планлаштырыла 

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат 

чараларын урнаштыру тҽртибе турындагы нигезлҽмҽ Азнакай муниципаль районы 

ҿчен бердҽм булган рҿхсҽт документларын проектлау, рҽсмилҽштерҥ һҽм 

килештерҥ, урнаштыру (монтажлау, демонтаж), реклама конструкциялҽрен һҽм 

мҽгълҥмат чараларын эксплуатациялҽҥгҽ, шулай ук җҽмҽгать транспорт 

чараларында реклама урнаштыруга (монтажлау, демонтаж), район территориясендҽ 

ҽлеге талҽплҽрнең ҥтҽлешен контрольдҽ тотуга карата тҽртип һҽм талҽплҽр 

билгели. Биналарда, корылмаларда һҽм башка объектларда урнаштырганда 

реклама конструкциялҽре бинаның, тҿзелмҽлҽрнең, корылмаларның 

архитектурасына туры килергҽ тиеш (тышкы мҽгълҥмат чараларын урнаштыру 

урыннары объектның проекты яки объектның реклама бизҽлеше концепциясе белҽн 

билгелҽнҽ) һҽм җирлекнең, мҽйданнарның, биналарның, тҿзелмҽлҽрнең һҽм 

корылмаларның бердҽм архитектур-сҽнгати йҿзен бозмаска тиеш. 

2.5. Авыл хуҗалыгы продукциясе базары 

 
Авыл хуҗалыгы Азнакай районы икътисадының ҿстенлекле тармакларының 

берсе булып тора.  
Авыл хуҗалыгы продукциясе базарында кҿндҽшлекне ҥстерҥнең ҿстенлекле 

юнҽлешлҽре булып торалар: 
1. Карамалы авылындагы Герефорд ит токымлы эре мҿгезле терлек йҿртҥ 

ҿчен мҽйданчык тҿзҥ. 
2. "Азнакай"АФ" ҖЧҖдҽ (Олы Сукаеш авылы) 2000 башка исҽплҽнгҽн 

мегафермалар тҿзҥ. 
3. 100 һҽм 200 башка исҽплҽнгҽн сыер абзарларын капиталь ремонтлау. 
4. Машина-трактор паркларын капиталь ремонтлау. 
5. Яшелчҽ саклау урыннарын капиталь ремонтлау. 
6. Ашлык чистарту комплексларын, ашлык саклагычларын һҽм ябык ындыр 

табакларын капиталь ремонтлау. 
7. Силос-сенаж траншеяларын тҿзҥ. 
8. Авыл хуҗалыгы товар җитештерҥчелҽренҽ дҽҥлҽт ярдҽме. 
9. Орлык материалын яңарту. 
10. Нҽселле терлекчелекне ҥстерҥ. 
11. Ҥсемлекчелектҽ югары табышлы культуралар кертҥ. 
12. Авыл хуҗалыгы техникасы паркын яңарту. 
13. Азнакай шҽһҽрендҽ Агросҽнҽгать паркын тҿзҥ һҽм эшлҽтеп җибҽрҥ. 
14. Яңа эш башлаучы һҽм гаилҽ фермаларының алга таба ҥсеше. 
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15.  Умартачылыкны ҥстерҥ. 
 

"2019-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль 
районында кҿндҽшлекне ҥстерҥ» 
Подпрограммасына № 1 кушымта 
 

ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НҼТИҖҼЛҼРЕ 

п/п  Кҥрсҽткечлҽр Ҥлчҽҥ 
берҽмлеге 

Кҥрсҽткечнең 
ҽһҽмияте 

(базовое) 

Кҥрсҽткечнең 
гамҽлгҽ ашыру 
еллары буенча 

планлаштырылган 
ҽһҽмияте 

 Кҥрсҽткечнең гамҽлгҽ 

ашыру еллары 

буенча 

планлаштырылган 

ҽһҽмияте 

 2018 ел 2019 ел 2020 
ел 

1. Федераль 

монополиягҽ каршы 

хезмҽткҽ нигезлҽнгҽн 

шикаятьлҽрнең 

булмавы. 

кҥлҽм 0 0 0 

2. 2020 ел ахырына 

игълан ителгҽн 

сҽҥдҽлҽрнең гомуми 

саныннан килеп 

чыкмаган 

сҽҥдҽлҽрнең ҿлешен 

киметҥ. 

процент  23,7 18,0 15,0 

3. Сатуларда 

катнашучыларның 

уртача саны  

катнашучылар 
саны бер 
процедурада 

2,02 2,5 3,1 

4. Ҿлеше гомуми акча 

экономиялҽҥ нче 

гомуми суммасы 

игълан ителгҽн сҽҥдҽ  

процент  8,3 10,0 11 ,0 

5. Кече эшкуарлык 

субъектлары, 

социаль юнҽлешле 

процент  58,0 60,0 63,0 
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коммерциячел 

булмаган оешмалар 

арасында сатып 

алулар ҿлеше № 44-

ФЗ Федераль закон 

нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла 

 
 
 
 

КҤРСҼТКЕЧЛҼРНЕ ИСҼПЛҼҤ МЕТОДИКАСЫ N 1 КУШЫМТАСЫНДА 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРИЛОЖЕНИИ N 1 

 

N 
п/п  

Кҥрсҽткеч атамасы Ҥлчҽҥ 
берҽмлеге 

Исҽплҽҥ методикасы 

1  Федераль 

монополиягҽ каршы 

хезмҽткҽ нигезлҽнгҽн 

шикаятьлҽрнең 

булмавы. 

кҥлҽм 

 
абсолют кҥрсҽткеч  

2  Игълан ителгҽн 

торгларның гомуми 

саныннан килеп 

чыкмаган сҽҥдҽ 

ҿлеше 

процент  Днт = N/K *100 

 
Днт – булмаган сату-алу ҿлеше 

N - гаризалар бирелмҽгҽн сҽҥдҽлҽр 
саны яки гаризалар кире кагылган, 
яки бер гариза бирелгҽн; 

K - игълан ителгҽн торгларның 
гомуми саны, берҽмлек 

3  Сатуларда 
катнашучыларның 
уртача саны 

катнашучылар 
саны бер 

процедурада 

Y  = (Y'1+ Y'2+ Y'n)/K 

 
Y - катнашучылар саны бер 

процедурада, берҽмлек; - монда 
k-ҥткҽрелгҽн процедуралар саны, 
берҽмлек; 
K - ҥткҽрелгҽн процедураларның 
гомуми саны, берҽмлек 

4  Ҿлеше гомуми акча 
экономиялҽҥ нче 
гомуми суммасы 
игълан ителгҽн сҽҥдҽ 

процент  Эодс = Эдс/ Еобт * 100% 

 
Эодс - игълан ителгҽн торгларның 
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гомуми суммасыннан гомуми акча 
экономиялҽҥ ҿлеше, процент; 
Эдс - сатуларны ҥткҽрҥ 
нҽтиҗҽсендҽ һҽм сатуларны 
ҥткҽрҥгҽ кадҽр акча 
средстволарына гомуми экономия, 
сум; 

Eобт- игълан ителгҽн сатуларның 
гомуми суммасы, сум 

5  Кече эшкуарлык 
субъектлары, 
социаль юнҽлешле 
коммерциячел 
булмаган оешмалар 
арасында сатып 
алулар ҿлеше № 44-
ФЗ Федераль закон 
нигезендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла 

процент  Дзмсп =E +С /СГО *100% 
 
Дзмсп - кече эшмҽкҽрлек 
субъектларыннан, социаль 
юнҽлешле коммерцияле булмаган 
оешмалардан (СОНО) сатып 
алулар ҿлеше), %; 

Е- СМП белҽн тҿзелгҽн контрактлар 
суммасы, СОНО буенча игълан 
ителгҽн арасында СМП, СОНО 
сатып алулар, сум.; 
С- субподрядчыларны, 
соисполнительлҽрне СМП 
арасыннан контрактны ҥтҽҥгҽ җҽлеп 
итҥ белҽн контрактлар суммасы, 
извещениедҽ 44-ФЗ номерлы 
Федераль законның 30 
статьясындагы 5 ҿлеше нигезендҽ 
талҽп куелган очракта гына.; 

СГО - гомуми еллык кҥлҽм № 44-ФЗ 
законның 30 статьясындагы 1.1 
пунктын исҽпкҽ алып 
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"2019-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай 
муниципаль районында 
кҿндҽшлекне ҥстерҥ» 
Подпрограммага № 2 кушымта 

 

N п/п 
Чараның исеме 

бурычларны ҥтҽҥ ҿчен 
Җаваплы башкаручылар 
һҽм тҿп катнашучылар 

Чараны 
гамҽлгҽ 
ашыру 

сроклары 

Максатчан Индикаторлары ҥтҽлеш 

Социаль ҽһҽмиятле базарларда кҿндҽшлекне ҥстерҥ 

Ваклап сату базары 

1 

Кече һҽм ерак авыл торак 
пунктларында яңа сҽҥдҽ 
объектларын ачу* 

Азнакай муниципаль 
районы Башкарма 
комитетының икътисад, 
сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ бҥлеге) 

2019 - 2020 
еллар 

Кече һҽм еракта урнашкан 
авыл торак пунктларында яңа 

сҽҥдҽ объектлары, 
берҽмлеклҽр саны 

2019 елда - 2; 
2020 елда - 5 

  

2 

Агросҽнҽгать паркын ачу Азнакай муниципаль 
районы Башкарма 
комитеты җитҽкчесенең 
инфраструктур ҥсеш 
буенча урынбасары, 
Азнакай муниципаль 
районы Башкарма 
комитеты җитҽкчесенең 
эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ, КФХ 
һҽм шҽхси ярдҽмче 
хуҗалыкларны ҥстерҥ 
мҽсьҽлҽлҽре буенча 
ярдҽмчесе 

2018 - 2020 
еллар 

Агросҽнҽгать паркы 
резидентлары саны, 2020 

елга берҽмлек  
Тутырганчы. 
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Тҿзелеш базары 

1 

Сҽнҽгать мҽйданчыгы 
ачылды * 

Азнакай муниципаль 
районының сҽнҽгать 
мҽйданчыклары Идарҽче 
компаниялҽре, Азнакай 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты 
җитҽкчесенең 
эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ, КФХ 
һҽм шҽхси ярдҽмче 
хуҗалыкларны ҥстерҥ 
мҽсьҽлҽлҽре буенча 
ярдҽмчесе 

2019 - 2020 
еллар 

Сҽнҽгать мҽйданчыгы 
резидентлары саны, ед  

2019 елда-15; 
2020 елда-20; 

  

 Кҿндҽшлекле мохитне ҥстерҥ буенча системалы чаралар 

 Муниципаль милек объектлары белҽн идарҽ итҥ процессларын камиллҽштерҥ 

4 

Реклама конструкциялҽрен 
урнаштыру ҿлкҽсендҽ 
кҿндҽшлекне ҥстерҥ 

Азнакай муниципаль 
районы Башкарма 
комитетының архитектура 
һҽм инфраструктура ҥсеше 
бҥлеге 

2018 - 2020 
еллар 

Реклама конструкциялҽрен 
урнаштыру саны, 2017 елда 

ед - 0; 
2018 елда -30; 
2019 елда-35; 
2020 елда-40 

  

Авыл хуҗалыгының ҿстенлекле тармакларында кҿндҽшлекне ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар 

5 Авыл хуҗалыгының ҿстенлекле тармакларын ҥстерҥ 

2 

"Азнакай"АФ" ҖЧҖдҽ 
(Олы Сукаеш авылы) 2000 

башка исҽплҽнгҽн 
мегафермалар тҿзҥ) 

 
2019-

2020еллар 
Сҿт җитештерҥ   
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3 

100 һҽм 200 башка 

исҽплҽнгҽн сыер 

абзарларын капиталь 

ремонтлау 

2019-
2020еллар 

Сыйфатлы сҿт җитештерҥ 

  

4 

Машина-трактор 

паркларын капиталь 

ремонтлау 
2019-2020 

Хезмҽт шартларын яхшырту 

  

5 

Яшелчҽ саклау урыннарын 

капиталь ремонтлау 
2019-2020 

Алга таба тормышка ашыру 

ҿчен яшелчҽ тоту шартларын 

яхшырту 
  

6 

Ашлык чистарту 

комплексларын, ашлык 

саклау урыннарын һҽм 

ябык ындыр табакларын 

капиталь ремонтлау 

2019-2020 

Ашлык саклау ҿчен шартлар 

тудыру 

  

7 
Силос-сенаж траншеялары 

тҿзелеше 2019-2020 
Сыйфатлы азык саклау 

  

8 

Авыл хуҗалыгы товар 

җитештерҥчелҽренҽ 

дҽҥлҽт ярдҽме кҥрсҽтҥ 
2019-2020  

СХО хуҗалык эшчҽнлеген 

стимуллаштыру 
  

9 
Орлык материалын яңарту 

2019-2020  
Орлык материалы яхшырту 

  

10 
Нҽселле терлекчелекне 

ҥстерҥ 2019-2020  
Генетик потенциалын 

яхшырту   
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11 

Ҥсемлекчелектҽ югары 

табышлы культуралар 

кертҥ 
2019-2020 

Югары керемле 

культураларның чҽчҥ 

мҽйданнары авыл хуҗалыгы 

культураларын чҽчҥнең 

гомуми мҽйданында 

  

12 

Авыл хуҗалыгы техникасы 

паркын яңарту 
2019-2020  

Техник модернизациялҽҥ. 

Сатып алына торган техника 

кҥлҽме, егҽрлек 
  

13 

Азнакай шҽһҽрендҽ 

Агросҽнҽгать паркын тҿзҥ 

һҽм эшлҽтеп җибҽрҥ 
2019-2020 

Ҥз авыл хуҗалыгы 

продукциясен эшкҽртҥ, сату 
  

14 

Яңа эш башлаучы һҽм 

гаилҽ фермаларының алга 

таба ҥсеше 
2019-2020  

Ҥсемлекчелек һҽм 

терлекчелек продукциясен 

җитештерҥ кҥлҽмнҽре 
  

15 
Умартачылыкны ҥстерҥ 

2019-2020  
Умарта кҥчлҽренең баш 

санын арттыру   

 
 

 



 

 

 


